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ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.. 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΊΤΙΒ 

ΗΙΒΤΟΒΙΑ ΑΒ ΟΑΛ, 

ΕΧ ΒΕΟΕΝΒΙΟΝΕ ΕΠ ΟΟΜ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΙΒΌΒ 

ΠΠΡΟΥΙΟΙ ὈΙΝΘΌΟΆΒΡΙΗΙ. 

ΕὈΙΤΙΟ ΒΈΕΈΟΌΟΝΘΌΑ ΑΥΟΤΙΟΒ ἘΤ ἘΜΕΝΘΑΤΊΟΒ. 

ΟΧΟΝΙΙ: 
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ΡΗΔΜΕΑΊΤΙΟ 

ΠΟΙΤΙΟΝΙΒ ΒΒΟΥΥΝ ἅν. 

ΧΈΝΟΡΗΟΝΤΙΒ Η!Ἰϑύουαη 41 ΡΥ]Πλ8 Ν᾽ Θηθί 8. ἃ. 1503 
δα ταῦ ΑἸάμπα Μαδπιίιιβ, απππιπὶ ΘΟ ΙΘΘ ἢ ΘΧΡΥαβιβϑθῦ ΟΠ πη 61] 
οχβύδηῦ νι] Οβιβϑι απ, Πα σα] ἁύθιη ΑἸάμππιη ϑαϊίοῦοβ ἔπ ρῃγο- 

5γηῖι5 Βοηῖπιβ ἀρὰ ΕΒΠΠΡΡαπι «πηὐδπὶ ἃ. 1516. οὐ οθαβυϑηι8 
Οαδβία!ο ὡριὰ βου ϊηῖιπ ΒΩ ΒΙ]ΘΘΒΘ. Οἰγοῶ ἃ. 1550. Π1Π1] Θρ]5- 
Βθηῦ ὨΪΒ1 αὖ ραιιοῶ απεράδηη οὐ ἰθσῖὼ ΑἸ]ἸΆ]πδὸ νιῦϊῳ ὑο]]Θγθηῦ, ᾿η 6 Γ- 
ἄπ οὐϊδη) πον [που γθηὐ ἃ, ῬΥΙΠΉΠΒ. ἃ. 1561 1 ΘΡΙΠΊΑ16 1581 
Ἠθηνῖοιβ ύθρμδηθβ ΤΠ] 011} θοῦ ΠΠΡΥῚ πηθπἀοβίββιπηθ θα τ] δά 
ΠΠΘ] ΠΟΥ Τ ΘΧΘΙΏΡ Δ 1η1 Πά ΘΠ. ΘΧΙΡΘΠαΙ. (υΙθι5. απδιην 15 Πρ Πδ, 

οαση ἀΠρϑηὐία πηῶρποατ6 οὐ ἔγιιοῦι τὐοι θ᾽, ὑδιηθη απ] Π6- 
αὰθ Δ θουοῦ οοηβίδηθοι: οὔ τηυ]ῦο τηΐητι8 βοαπογθύῦαν, βοα οο]- 
Ἰδού] ΟΧ 115 ΔρΡΡδυ ὔ.1Π} ΒΕΘΡῸ ἴῃ ΤΠΔΥΡΊΏΙ 118. ΠὐΥ Βα 116 ΘΑΙΟΠΙΒ 

δηπούο !οπι θθβαιι9 οοπάογθῦ ρούϊιβ ααδπι δ οηθη δ ηάδηι οΥᾶ- 
ὑϊοπθη Οτεβοδιη ΘΟ θυ ϑύ, Πλ1015 αυ]άθη 1 τ ἸοοΙΒ ἴθοιῦ Πη6]10- 

γθιη, 56 Ὠ}]015. οὐϊατη Πρ ]Β6 116. ΓΘ] α1ὺ νι 118. οοη δ! ηδύδῃ. 
Ῥοβῦ θη ΠοΟ ἀθιλατη ᾿ἰπθιιπέθ βΘ0 11} 0. ΘΠ 61} Βιιβοορὶῦ ἸΦθοΥΘΙῚ 

4“. Β. ΟἍ11π|5, ααπιπὶ πογᾶϊη ᾿ηϑυϊ θυ οὺ ΝΧ ΘΠΟΡΠΟΠΟΙΒ ΒΟΡΙΡΟΟΓ ΠῚ 
ΘΙ ΟΠΘΙ, βδρύθῃι ὩΌβοϊ αὐδπι νο απ] 1115 ῬΔΙΊΒΗ5 ἃ. 1797---ἰδοδ, 

(αἱ βάθη ααϊθιβ ἐθρῃδπιιβ ΔΙ Βα 16. τιϑι18. ΠΡΥῚΒ. ΒΟΡΙρὑ18. Ποὺ 
ΡΙανίπηιπι οοπθα θεῖς οἱ δα δυροπάμπμι οὐἰθΐοαπι ὡρραγαύθμῃ οὐ δά 
[οπέθβ 6]115. 4] 181 οχϑίωθαν ἀρθυϊθηᾶοβ, ὑδηθη ἀαδη ΠῚ 'Ρ086 
ΔΌΓΙΘΥΙὉ Ὁ θῶ αιιὼ Οριιβ οδὺ ἰδ τὴ τ Όι5 οαρὼ οὐ 46 ΠΘΠΊΟ ἴθι 
Ἰσπογδί. 

8 Ψεῖαῦ 4, 6, 7, στράτευμα ρῖο ἰπ τηϑΥρὶηθιι5 ϑίθρῃδηὶ, ΠΟῚ ἀπὶπηδᾶ- 
στρατόπεδον, οὖ 8118 4110] ΠΉΙΠΟΙῚΒ τη0- νϑυίθη!15 Φπιπηίπ8ὸ ἴῃ ΠΙβίουϊα (ὐτεοοα 
Τ]ΘηΪ1, να] 0, 3, 11, ἐπ᾽ ἐκείνης Ῥ0Ὸ πι]Π]άτη θαβ6 διιοζου αΐθιη. 
ἐπ᾿ ἐκείνοις : ᾿ιη68 τορουϊατη αἰτατηαιο 

ἃ 2 



'ν ᾿ ΡΒΑΒΑΤΊΙΟ 

Τύδαιιθ. πονῶ ΘΡῸ [δοῦαγιι5. ΤΘΟΘΏΒΙΟΠΘΠῚ ΟΡΘΙῚΒ Πγ]}018. τη 018 

ἀθρυανδῖὶ οὐγῶνὶ αὖ ΘΟαἸΘμ ΠῚ ΟΡ ΪΠΊΟΥ ΠῚ τὺ ΠΟη απ διιῦ ΡΑΡΙΙΠῚ 
ἀΠΠρϑηΐθι Θχρ]ογαΐογιιμη δοσιγαξαβ ΠΔΠΟΙΒΟΘΓΘΥ ΘΟ]] Ομ θ8, 5610 
αὖ ΡοΙΕΡΙ σουθύμι" απδηθατη ϑϑβθῦ ῬΓΈΘΒΙ 11 1Π ΒΟ Ρ 15. ΘΧΟΙΏΡΙΑΡΙ θῈ8 

δα νοϑυϊθαθηάδηι Χ Θπορ ΠΟ ὐ8 ογα οπθιῃ οἴἶθοι. (πουαμῃ ΠΌτο- 

γα1 16 οϑύ Π66χ. 

Α. Ῥαυβίηπϑ 1792, ἴω ἀϊούθ ᾧ Π1Θ ΘΧΘΙΊΡ]ο ΟΔ1111, 4] 1086 
ὑούπμι οοπία!ὔ, ΟΥ̓ Ππ6. ῬΥΙΠηπ8, ΡΥΘῦΪο 1ΠΠ Πγ18, 4009 δά 60 51Π|1}18 
ΑἸάϊμα αὖ Ὠὰ)]ὰ5 ΘΡῸ ΘΙ ΟΠ1Β ΝῚΧ πιθη ποθι ἔδούῃγιϑ {Π]ΒΒΘΙΏ, 

ὨΪΒ1 ΟΡ πον απλ ΠὈγοσαπ Ἦ. οὐ 1. δα ϑῶπὶ 1ηβυϊθαῦεθ βθοι]ο τό. 
ΘΟ]]α Ομ 65. }1ι58]5θθηῦ. Ελϑὺ οπαγύαοθιιθ 560.}}} 16. οΟ]Ἰπὶ ..9858. 

[ουπηθ απᾶπὶ ἀπο ϑοϊ πη ἀἸο πλιι8, ρα] ΟἢΤ 6 βουρύμβ ᾿ὐύθσῶ τηϊγῶ- 
ὈΠΙῸΟΡ τηϊπαύΐ8. [ΠΒΟΡῚΙπ1 : Ξεν. ἑλληνικῶν βιβλίον πρῶτον, 
δεύτερον οἴο. αι θθουιρύσπ : Ξεν, ἱστοριῶν ἑλληνικῶν τέλος. 

Β. Ῥδυιβίπαβ 1798, οἷπὶ ΟΟἸ] ογίθιιβ 4392, ἀθίπάθ Πθραβ 

3049. ὈγΠηὼ ἡΠ8Π| (ἸἸΟΙΠ}18 ααδΥύδΒ ΤΠ] ΠΟΥ8, ὈΟΙὈΥΟΙητι8, 1ἢ- 

Θαηῦθ ἴον ύαβθθ ΒΘ Ϊο 14. ϑοοαγαῦθ ΠΙΡΘΓΥῊΟ ΒΟΙΙρύιβ αὐτατηθηΐο. 
Τηβουιιύαν : Ξεν. ἑλληνικῶν α΄ --- ἑλληνικῶν δεύτερον --- ἑλλ. Τ' 
οἷο. 1)θβιηιύ 7,1, 28, ρᾶρίηδ ὥνθιθῶ νδοιῶ Τοῦ. [Ιπβρϑχογαῦ 
͵ᾶτα ϑδίθρμϑιιβ, ὑούαπι οοπύμ!ουαῦ Ο1]18, αὖ 1Ρ886 δἷῦ γνο]. 7, 
Ραγῦ. 2, Ρ. 90, ὑδιῃ αἸ]Πρϑηῦθι", “ φίὸ οἰόβογηνωῖβ ἐΐ Ὧσ ρον γα ρζτι8 
ηἐόγ08807) ψιιθ ἴθ5 αηιὶβ ὁ ἰα ραϊέοσγαρῆϊο." ΑΘοαγαύιογοια οο]]αὐϊο- 
ΠΘΙ ΘρῸ ὨΩΡα]. 

Ο. Ῥαδιυιβίηαβ φοϑο, οἱϊὴ 42.831 οΠδΡρίδοθιιβ ΒΘΟΘΌΪ 15. ᾿ΠΘῈΠΌΙΒ 

Ρούμιβ ααδπ απο ϑθνίηιθ ἀρὰ Οδη] τη ἰοοο δῦ Β. οἰδαΐο 
Ρ- 91. Ραΐϊεν!ῦ 14. δυύ αποά (ὐαύαϊοριιβ ρου οὺ τό, βῖπθ ἴη- 
ΒοΡΙΡύομΘ ΠΙΌΓΟΓ τη. διιὺ δ ὈΒΟΡΙΡύ]ΟΠΘ, ατιϑθ ΓΤ] σα ΟΥἹ τϑὶούξθ 
βιιηύ. Οοπύμ!ὺ ΟΔ1115, 

Ὁ. Ῥαυιβίηιιθ 1642, οἸηὶ Βορὶιθ 4636. οπαγύδοθιιθ ἔουΤηξ8 

αααγύθθ Π]Δ]ΟΥΒ, Βθοΐο 15. εἰ 146 οὖ οἱορδηΐου, βοᾷ ταϊΐο 
τ] ηπ8. απᾶϊη Β. ΑἸΠρϑηΐθι" βου ρίπϑ, θη Ρ] στ θτ15. ἀθβουῖρβο- 
γὰηῦ ΘΟΠΗΘΙἄθριιθ ργοοῦ, οὐ Ῥ]αὔοηϊβ ΟἸνιαὔθιη νο]. 1. Ρ. ΧΧΧΙΪ, 
οὖ ΟδηΠ1πι8 Ιοθο οἷύ. Ρ. 91. [πβοριθιύαν: Ξεν. ἑλληνικῶν πρῶτον 
(8604 ἴῃ τα γὼ ῬΑΡΊ ΠΥ 1ΠῚ ΒΙ ΠΡ]. απ ᾿ΠΒΟΡῚΡΌ]ΟΠΘ ΒΘΙΊΡΘΙ ἱστοριῶν 
αἽ----β΄α οὐο.)---ἑλληνικῶν ἱστοριῶν δευτέρα --- εν. ἑλληνικῶν ἵστο- 

ριῶν λόγος τρίτος---Θοἰθηηαι16 τη τέταρτος---πέμπτος---ἕκτος---, 

φοα ἱστοριῶν ἑλληνικῶν ἑβδόμη. ΙθΒουΙρύμπι: ξενοφῶντος ἑλ- 



ΓΥΤΕΝΌΘΕΗΙΣΙ. ν 

ληνικῆς ἱστορίας ἑβδόμης τέλος: Οοπίι!ογαῦ (Δ ΊΠ πα, πλα]ῦο ἀ}}}1- 

ΘΠ ΙΟΥΘ πὶ ΘΟ] Δ ΟΠ ΘΠ ΘοῸ ΘΧΒΪΒΕΙ. 

ἘΣ. Ῥαυ βίπιιβ 1730. οἰ 1769. 6106 Ο41110 1014. Ρ. 92, πιᾶπιι 

ΠῸΠ Θδάθπι βουϊρίιϑ, ομανύδοθιιβ ΒΘΟΘᾺΪΝ 15. ΘΧΘΙΠΟΒ νϑὶ 1ό. 

ἸΠΘ 18, ἰοιτηθθ αδνῖθθ. [βου ύαῦ : Ξεν. ἑλληνικῶν βιβλί- 

πρώτης :--- (5810) οοἴογθ ΤαΌΤΟ, ὕστη ον. - ἑλληνικῶν βιβλίον βὸν. 

Γὸν οὗϑ. πἰβαιθ δὰ ὥον, Βηϊζαναμθ: μελλήσει :---ἀμήν. Οοπίμ] Οδ1- 

11π|5. 

Ἐ᾿, “Ἐχ Π|ριῖβ ῬϑυΊΖΟΙΙ ἢ. 6. βϑοιηάαμῃ Ν' ΔΙΟΚθμανῦ ατα, 41] 

ἰούαπι “ Ἡαγηιοη ας ἔπ ον 15 «ϑίτυῖϊδ 1774. ὁομύμ! τὺ οτπὶ Θύθρ ΔΗ] 

δα! οπθ βθοιηδ ἃ. 1 581. ἴῃ ΒΙ]ούμθοω 16] ἀθη81 βουναῦδ, ΔΒΟΥῚΡ- 

βίύαιιθ πη] 010 ΘΟ] αὐ οη]8 : “ς Οὐάοχ ϑϑὺ ὑθοθηβ, 504 δοοαγαῦθ Β011ρ- 
ὑπ ὦ ΠΟΤῚ Ρόββθββοῦθ, ηποά ᾿Ιχφαοῦ ὁχ ποίὰῶ βυθ)]θοΐα." θα απδη- 

4πδ ΟΡ᾿Ι 15. δῦ ΠΡ Πα π8, ὑϑιηθη οΧ ναϊὰθ ἀθριαναῦο Θ880 
ἀθβουρύπην ΠΌΤ ΑΡῚ ἀγριῦ ααθγοίω, απᾶπη δ βηθηὶ [1] ῬΥΙΤΩΙ 

ΧΙ θαϊπιιδ, Ὁ ΟἸΌΙαπὰ 856. νοοδὺ βοοϊπτηαπθ ἰθ 0115. ππποιραῦ 

Ατιϑύιάθη, τη «αὔθ ΑἸ ΠΘη18 βουιρύπτμῃ ὑθϑύααιν. 

α. δ᾽ οηθίιιβ. Μδιοίδηιβ 264. Τη ΘΠ] ὈΓΔΔΟΘΙΙΒ 560 }}}} 1.5, [Ὁ ΠΊδΟ 

4αδ 1 (ἸΟΙ Πλτ18. 1Π [Ὁ]10 ΤΠ]ΠΟΥῚΪ, ρα Ζαπθύίιπι (ασθθοε 1). Μ Γοὶ 

ΒΙΒΠΙοΥΠΘοδο Ρ. 169. 411 οὑπὶ ΒΡΘΟΙ ΘΠ. γψαυθύδ 18. βουιρύπρο δά 
ΤΠΟΕῚ ῬΎΊΤΩΙ Τὴ ΘΧΠΙθαΙῦ Ρ. 179-45 ἃ ΠῚΘ 5118 ἸοοΙβ ᾿πβουύξο. 

Τηοὶριῦ Χοπορμοηΐ Ηβϑύουα ἴὉ]10 320, ᾿πβουρύωῶ ξενοφῶντος 
ἑλληνικῶν πρῶτον, ἀΘΒΙΠΙῦ [ὉΪ10 9581. νΘΥ80, ΟἹ ροβῦ ἴσως ἄλλῳ 

μελήσει: -- Βιι ΒΟΥ Ιρύμπι : τέλοσ εἴληφεν ἡ βίβλοσ αὕτη ὁρισμῷ μὲν 

καὶ προστάξει τοῦ παναγιωτάτου μου κυρίου κ' β΄ (!. 6. κυρίου Βησσα- 

ρίωνος, αὖ ΘΧῃ θυ Ζαηοίίιβ Ρ. 174.) καρδηνάλεωσ τῆς ἁγίασ ῥωμαὶϊ- 

κῆσ ἐκκλησίασ καὶ πατριάρχον κωνςαντινοπόλεωσ χειρὶ δὲ γραφεῖσα ἰω- 

άννου πρεσβυτέρου τοῦ προυσιαδηνοῦ (1η4]6 Ζαπούϊαβ ᾿Ιωάννου Πλου- 

σιαδηνοῦ) παρ᾽ αὐτοῦ ἀναχθέντοσ εἰσ ἄρχοντα τῶν ἐκκλησιῶν ἐν τῇ 
περιωνύμῳ τῆς κρήτησ νήσῳ. περιέχει δὲ ἡ βίβλοσ αὕτη βιβλία κδ΄ 

τῶν σοφῶν τούτων ἀνδρῶν" ἐννέα μὲν ἡροδότου. θουκυδίδου δ᾽ ὀκτὼ 

καὶ ξενοφῶντοσ ἑπτά. ἔτει ἀπὸ χριςοῦ ἄυξθο Νο: Γ (ἰνδικτιῶνος 

τρίτη). Ηϊο το, ααθπὶ δὰ ΤΟΥ ἀἸ415 ΠΡγῸΒ 4--6. οοηύα! 

Αὐ πο άπβ ἀθβουιρβιύαιιθ ργϑοίαῦ. νῸ]. 2, Ρ. 2 δά. ἐθυθϊδθ, 51 Π}}]Π1η1118 
δῦ δ] βάθη Ὁ] οὐ θοθο ἢ. 96, ριιά Ζαηθύνιῃι Ρ. 174. οὐ Αὖ- 
ΠΟΙ άτη Ρ. 5, ομδυύδοθιιβ ΒΘ ΟᾺ}} 15. 6] βάθη ἔΌγ πιο, 6χ απὸ ἀ46- 

βουρύτμβ νΙἀθίαν ἢ. 364, Θϑάθηι ΘΟ ρΡΙΘΧιβ ὑπ] πὶ ΠΙΒΌΟΥΙΘΟΥΙΠῚ 
ΟΡοιἃ. ρθοϊμηθῃ αὐγίαβαιιθ δὰ ΠΠΡτιπὰ αυϊηύτμη ΠῸΡΟΙ ἀθΙ 1} 

ϑοσθρύμμπη ᾿ηΐγὰ ΡΟΒα]. 



1 ΡΒΑΒΑΤΙΟ 

ξενοφῶντος ἑλληνικῶν πέμπτον. 

Ἐπ}: 

παΐν,- 

ι 

ΤΟ. 

τη. 

4: 

ΓΟ: 

χἢ. 

18. 

10. 

Η. ἃ Ῥ. Νἱοίουϊο οοἸ]αύπβ δ πηγρίπθι ΑἸά ποθ ἴῃ ΒΙΒ]]οὐθοα 
γϑρίῷ Μοηδοομβὶ βουναΐςθ, 564 αὖ ᾿πύθρτω ἰηλονά πηι οαρὶύα οπ  αὺ 

οἄ. οἶδ. ἐπολεμεῖτο ὁ πόλεμος ξυνδόξαν] ὁ πόλεμος 

ἐπολεμεῖτο συνδόξαν 464. οὐ 465. 

ἐν δὲ τούτῳ] ἐκ δὲ τούτου 

. ἀξιόλογον) ἀξιόπιστον 

τῶν ᾿Αθηναίων) ᾿Αθηναίων 
9 

᾿Αθηναῖοι] ἀ 3265. 
ἐν τῇ Ρόδῳ] ἐν Ῥόδῳ 

τοῦτο ΟΠ]. 
Ν ». Ν, καὶ τὰς] τὰς 

ξὺν ταῖς δώδεκα] σὺν ταῖς δέκα 

Δειμαινέτου] Δημαινέτου 

ἐπὶ ταύτῃ βου ναῃὺ 
“ ε ἴω 5 ἥν Υ̓ » 4 Ν [ὦ «ς “ “ Μ 

ὅταν ὑμῶν ἐγὼ ἄρχω, εὔχομαι] ἐγὼ ὅταν ὑμῶν ἄρχω, εὔχο- 

μαί τε 

τὰ τε] τὰ τὶ 

θαυμάσετε μὲν ἴσως] θαυμάσαιτε μὲν ἴσως 

ἀνέῳκται) ἀνεῴξεται 
ὦ] ἔφη, ὦ 

εὐδαίμων εἶναι δοκεῖ] δοκεῖ εὐδαίμων εἶναι 
Ν Ψ Ν, » Ἂς τὰ ἀγαθὰ] τἀγαθὰ 

ἡδέως μὲν ξυμπ.}] ἡδέως ξυμπ. 

εἵνεκα] ἕνεκα 
ταῦτα] ταῦτ᾽ 

δέοι) δέη ν 

᾿προπαράσχετε] προπαράσχεσθε 

ἐθέλοι] ἐθέλη 
’ ’ 5 προσκοιμιζόμενος] προσκομιζόμενος. (1ἄθηι Π01Ὸ 1,1, 35. 

σχήσοι---Ῥαμφίου]} 5160: σχήσοι καὶ ὅθεν ὃ κατὰ θάλ. 

σῖτος φοιτᾷ. κράτιστόν τε (εἶναι ΒρΓῶ νΘΥΒΙΙΠ. ΠΙΘΠΙΙ 

ΤΘΟΘΗΙΟΙ) καὶ κλέαρχον τὸν ῥαμφίον (ρ 80 βθοοιπάᾶδ 
Πγ8 11). ΕΌΪΙΟ 400 γϑυβϑο ροϑῦ μελήσει :----Βι βου ΡῈ : 
τέλοσ τῶν ξενοφῶντοσ ἑλληνικῶν : -- Θοάθῃηητι9. [Π10Ὸ 

“ Ἂς . Ἂς Ν - 

κρυπτογραφικῶς ἴιξθο : ετιελωνἐθακὰτνὴτιρταοκνὴτσυδταμ, 
Ν 

ἵνο ἐν ἔτει ξ΄ ἢ" μδὸ Ν | δ᾽ Ὑ' (510 ἴθ, αἱ σϑοῦθ Ἰϑούμπ, 

μου οϑὺ τελειωθὲν κατὰ τὴν.....«ἐν ἔτει 6944. [πη], 
βῖνο Ρ. Ο. 1456], ᾿Ἱπάϊοίίϊομο 4.) 



1. ΒΙΝΟΒΕῚ!. νἹ 

οΟἸἸαύο. [πβουθτύπ Ξενοφῶντος παραλειπόμενα ἑλληνικῶν. δ0- 

Βουρύθμη : τέλος τῶν ξενοφῶντος παραλειπομένων. 

1, Οοάοχ Ἰρπούαβ, ἀθ αιιὸ Ν᾽ ΔΙοἰζθηδυῖιβ τη θοάθηι έθρῃ δηλ ηὸ 
ΘΧΘΠΊΡΙΔΥΊ, 46 απὸ αἰϊχὶ δὰ Εἰ, 810: “πὸ ἴῃ ΒΕ. ΑἸά. Ἠϊβύ. 
ῃ. 922. ((ἰδἰα!. Ρ. 226 1.) Βιθ]Πούῃ. [μο᾽ὰ. «ἀοϑῦ δὰ Ἡρ]]θηΐοα 60]- 

Ἰαύϊο ἴῃ μδηο {πἰῦ ὦ πῖθ (1.. ΟΟΝ ΔΙοκθης ) ὑγαπβουιρία." Γηὐου 1 Πὴ 

ΒΟΪῈ5 ΘΟΠΒΘΗΙῦ ΟἸΠῚ ΤΠ ΔΡΡῚ 6 ϑύθρῃϑη!. 

Κ. ΤΑρου ααθηὶ Κ᾽ ΔΙοἰσθπαυῖτ5. δ ΤΠ ΡΡΊΠΘΠ) ὐθρμδηίαηξο, 40 

4πῷ αἰχὶ ἴῃ Ε',, ποίων! Π ύογω Ο., Δα !ὐαιιθ “ ΒΙΡΉΙΠΟΔΥΘ νὰ 5 
Ἰϑούϊομϑϑ 'ῃ τη ρΊη6 Θά. 451}. 6 οοά. Τθ] ἀθη81,,) Π06 ϑϑὺ δά! ]οΠ6 
Βα ]θθηϑὶ ΒΙΒ]]οὐμθοεο [ΘΙ ἀθηβὶβ οχ ἰθραύο ῬΘΙΊΖΟΠΙ ΕῸ, ῃ, 28, 

ΘΟ] 5. 1Π ΤΠΔΡΡῚΠΘ νατιθίαϊοβ δα ΠΙβθογιδιη (ἀγσοθοῦμη πούίαξεα βιιηῦ 
μηδ ηϊι ἱποορσηϊΐῶ οΧχ ΠΌΤῸ ἱποορῃϊῦο, ΠΏ] [6] 6 Π81 ΠΠΟΡΙΆΠῚ: 
ααδηι γᾶν οὐδ θη} 1056. Ὗ' ΔΙοἰκθπανῖιβ ὑγωηβύμ!ῦ 1 ΤΠΔΓΡΊΠΘΠῚ Δ 118 

ΒΑΒΙ]ΘΘηβῖ5. ΘΧΘΠΊΡΙΙ (ῬΘΡΊΖΟΠ. ἢ. 85), ΒΟ ρδιύα 6. 1ηἸ01ο: “Ὃ Εὶχ 
θγο ἴῃ Πμοραΐο ῬΘΙΊΖΟΠΙ ἢ. 28. ἀθβουρύω οο]]ί1ο,7 [ἰΤη46 1η{6]- 
Ππριῦαι 6] βάθη 1 τη ΡΠ. Θθρδηΐαπθθ νου “6 ὁ04, [0]- 

ἀιθηβ1᾽ ΒΘ γ 6 ΘΧΘιρ τπὶ {Ππ4 ἢ, 28. 

Ι,. ΟὐΟΙἸΒΙ πηι 3.1. 011πΔ 8δ, ΔΠ οὔθ 5. πηθηηουαῦμια ᾧ (8 1110, 

οὗ ῥ᾽ ανιθιιβ ἀθβουρύαβ ’Ιοοο δα Β. οἰζαῦο Ρ. 927 5. 6 αὸ Μοη- 

ἰδία! οοηϊπθ Β10]. Οὐο158]. Ρ. 420 δηπούεανι [Ὁ]10 240 πιδπι γΘο0Θη- 
ΟἸΟΥῚ φαδπι Τ πον ἀϊάθη (ᾳιθπὶ οοηύα ῦὺ ΟΔ11118) 564 πὶ Ξενοφῶν- 
τος ἑλληνικῶν πρῶτον, ἴῃ 4ΟΙτ5. τη1}01 βἰηῦ Πιαῦπδ, βορύϊημμῃ 11- 
ὈΓΠῚ γΘΙῸ ΠΊοΧΙΤηἃ 811 Ῥᾶγῦθ πα }] τ 6586, ΠΠΡΡΘ ἀοβιπθηΐθηι 
ἴῃ γοῦρῶ (7. 1. 21) Διονυσίου ἱππεῖς, ὅσοιπερ ἦσαν οὗτοι διεσκευα- 

σμένοι (510), ἄλλος ἄλλῃ παρα---- ; οθύθτπι πη] δ) δ Ὀοτη- 

ὈΥΟΙΠῚΙΒ ΒΘΟᾺΪΙ 14. ΒΡΘΟΪΠπὰ ΘΧ 60 ΠᾺΠ]]ὼ 56. ΡΓΟΪΌΓΓΟ, ααϊὼ ἸοηρΘ 

ΡΥ "05 60 βἰηὖ οΟὐΘΓΙ. 

Μ. οὐ Ν. ΕἹογθηξπουαπι ΒΙ]ΙοὔΠμθος Μοϑάϊοοο ρμ]αὖ. 69, Π. 12 
οὐ 15, (αριὰ Βαπάϊηϊιμη νο]. 2, Ρ. 635 οὐ 638) βρϑοῖηθη δά [0. 
3. ΟΡ. 3. ἴἾῃ πὐλοαὰθ οοάϊοθ [11] ΡΥΙΠ1 ΤΠ ΡΊ ΠῚ 18. ΒΟ ΟΪ] 18 
απεράδηι ὡρρὶοία, 4188. πα }1ὰ ἴθγο ϑαμῦ 1η οὐ ΓΘ που, νϑ] αὐ πὶ 

Π. Το δά 1,7, ὃ : ᾿Απατούρια] ἑορτὴ ἦν οὕτως ὀνομαζομένη" ἐτελεῖτο 

δὲ κατὰ τὸν μαιμακτηριῶνα, ἤγουν τὸν νοέμβριον" ἴῃ ἢ. 12 δ 1, 1: 

5: ᾿Ανταναγόμενοι] ἤγουν ἐκ τοῦ ἐναντίου ἐκπλεύσαντες" ητιοά οβ- 

ὑθπαϊὺ οουΐθ ΠΌΥΥ ΠῚ ΒΘΉΒΙ556 ΟΡτ5 Θ556 δουῦδύο ἀνταναγαγόμενοι" 

8 1,1,12: Ἤδη αὐτοῦ μέλλοντος] ἀορίστως καὶ διστακτικῶς κεῖται 



Ὑ11] ΡΒΑΒΑΤΙΟ 

τὸ ὡς, οἷον ὡς ἀποκτενών᾽ ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ εἰς, οἷον εἰς χιλίους" 

δ 1,2, 4: Καὶ ἀνδράποδα] ἀνδραποδίζω τὸ αἰχμαλωτίζω, καὶ ἀν- 

δραποδιστὴς παρὰ τὸ ἀποδίδοσθαι ἄνδρα ἤγουν πωλεῖν, ὁ τοὺς ἐλευ- 

θέρους καταδουλούμενος. 

Ο. Νοβοῖο ατ|5 ΠΌΘΟΥ 61 5616] ᾿ὐΘΥ ΤΠ] 4116 ΤΠ ΘΙ] ΟΥ̓ ΔΒ Ὁ ]οἸκ6- 
ΔΙ α5 δα δύθρῃδηϊαπδιη, ἀ86 α΄ βαρ ΑἸΧΙ, ποίαν! Πύογτα Μ. 

Ν. Μοποίυβ Μαγοίδηιβ 268, ἀρὰ Ζοηθύζιπι Ρ. 175, Β60ᾺΠ 
14. ἴουιη απαγύω Π18]ΟΥἹ, ομανῦύϑ ΟΥΘΒΒΙΟΥῚ ὈΟΠΊγΟΙηδΒ ΡῥΓΟ- 
χη. Τοχύμμη ΘΒ 15. 22. Πα 16 Ῥᾶρὶηδ ἰηΐθργῶ ἃ ἴο]10 1 
γϑοΐο δὰ 112 ΨΘΙΒΙΠῚ τηδν ΠΊΔΉΙΒ ΒΟΙΡΙρΒιῦ, νΘΙΒΙθῈ5. 47. δἰΐθυῶ 
ΠΊΘΠΠ5. ὑθημ ΟΣ θτι5. Πὐύθυῖθ. ΑὉ [Ὁ]10 114 ἀϑαὰθ δὰ ἤπθιῃ πὰ}}} 
ααοβ [08}1 νοοσδηῦ γολταηυῖ, ΑἸὩΡῚΙ σαΐοἠ-τυογαάβδ. πιο βαῦ- 

βουρύμθμῃ : Τέλος τῶν ἑπτὰ τμημάτων τῆς τοῦ ξενοφῶντος ἑλληνικῆς 

ἱστορίας. ῬθΌΤΟ ΘΟΙΟΥΘ ΔΡΡΙΟῦΙ βιιηῦ ὀρϑυιπὶ ἐπ0 11, ΠΟΤῚ ΠΙΙΠΊΘΙ ΙΒ 
ΘΟΡΙΌ οπανρίδυιιμη τϑοῦο Δρροβιύιβ; [1ὐὔθυϑα 1π|018165 ἤδὸ 1Π|86. 
Ὠ1110 ΡαΡΟΙ Ιοπτιπὰ ΟΥ̓ ]πΠ6 βουναῦο, ρυοΐβεθ. ΒΌΪΙΟΓ ΠῚ ΠΙΕΓΏΘΙΊΙΒ 
ΒΘΟΊΪ]Ο ΒΕΙΡΘΙΙΟΥῚ δἀαϊῦα8. Ηΐο οοάθχ, οϑύθεϑ ΟΡ ΟΪ 118. ΒΙΠΎ1]]ΠΤΉ118, 
ἰοὺ ὑδῃηθπ παθοῦ β᾽ ποτ] νὼ δὺ 5101 ρϑου τῶ, τπὖῦ φασι ᾿ρΡ86 ΠὈῸΡ 
10 ΘΟΥΥΘΟΪΟΠΙ ΙΒ. ΔΙΊΘΠ86 πη Ππ8 (Υ. ἃπηοῦ. δα ὅ, 1.1, οὐ δὰ 5,4,42. 

αἰ 1 τηδπτὶ ΡΥ Ἰτηδ βου ρύμπ) σημείωσαι τοῦτο τὸ χωρίον ἐσφαλμένον), 

ΘΧ 8]1ο ὑγδηβουρύμβ νιἀθαῦμι ΘΧΘΠΊΡΙΔΙ1, ΠΟῚ ΒΟΪ απ ΡῬΑΥΙΙΠῚ Δ 6611- 
τοῦθ οχαιαῦο, αὖ πηι]δθ ἀγριμιηΐ ᾿θυοΓο 5. γαυθύαθθβ, βὰς θὐϊδπη 
δ Δ ΟΘΠ 566 06. ΘΟΙΓΘΟύΟΙ ΘΠ) ΘΧρορῦο, 41 τη] δα ΔΡ ΙΓ Πὰ 
ΒΘ ΘΟΠ ΟΥ̓ Πα ϑὺ, τη χῖτηθ. τ] ἰδοαπεθ απῦ δ] ρστανίοσῶ νυἱῦϊδ 
ΠΡ ΗΠ 65 Θχοϊξαγθηύ. (ΔΙ ΠΟΌΥΘΗΙ ΘΡῸ, Θὐϊαπλ πὶ ΒῈΡΡΙ6- 
πηθηύς Δ]]1Θατπ|6 ΡΘΟΙ] ΔΓ 65. Οἱ ναυϊθυωθθθ θη δύου!β οαρύμαπη 8ιι- 

ΡΘΥΆΓΘ γἹἀθγθπίαν, νοὶ αὖ 1.9 1. 251 3. 2) 27: 551, 13, 18, οᾶγθη- 
ἄστη ΤΏΙ Ῥυΐαν! ΠΘ ᾿ΠΙΌΓΙΘΠῚ απὸ ΠΟ οοηδίαγοῦ ππᾶθ θϑβϑθηῦ 
Ρουΐα οὖ ρυορύθι" ᾿ρϑϑηι ΠΥΡῚ παύατϑπι ἥθγθηὐ βιιβρθοῖα. Ῥ ΤηΟ 

ΘΠΪΠῚ ΠΟΡΙΠ} ἸΟΟΟΙΠῚ 4064] οϑύθυ5 οϑῦ ἴῃ ΠΡΡῚΒ: ἾΑγις δὲ ἐκ τῆς 
Δεκελείας ἰδὼν πλοῖα πολλὰ σίτου εἰς Πειραιᾶ καταθέοντα, οὐδὲν 

ὄφελος ἔφη εἶναι τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ πολὺν ἤδη χρόνον ᾿Αθηναίους εἴργειν 

τῆς γῆς, εἰ μή τις σχήσοι καὶ ὅθεν ὁ κατὰ θάλατταν σῖτος φοιτᾷ" 

κράτιστόν τε εἶναι καὶ Κλέαρχον τὸν 'Ραμφίου πρόξενον ὄντα Βυζαν- 

τίων πέμψαι εἰς Καλχηδόνα τε καὶ Βυζάντιον. δόξαντος δὲ τούτου, 

πληῤωθεισῶν νεῶν---πεντεκαίδεκα στρατιωτίδων μᾶλλον ἢ ταχειῶν 

ᾧχετο. καὶ αὐτοῦ τῶν νεῶν τρεῖς ἀπόλλυνται κ.τ. λ.. οἰβὶ ραγδουϊα 
ἰῦοι" εἶναι οὐ Κλέαρχον 51η0 Τα ςΙΟηΘ Ἰη οι ροβιύῳ νἱθίαηλ Ἰαῦθιθ 
Ργοαϊῦ, Δ Θηθ01 ὑαηγθη ΠΟΤῚ Βα ΡΡΙΘπηθηδαμ) ροβὺ φοιτᾷ ρῬθ ρθη 8 : 



1. ὈΙΝΘΟΒΈΕΊΙ. ἐν ἢ 

Ἔν δὲ Λακεδαίμονι καλὸν ἔδοξε τοῖς τέλεσι Κράτιστόν τε τὸν ᾽Αρι- 

στομένους καὶ Κλέαρχον τὸν ἱΡαμφίου κ. τ. λ., ΤΓΌΡΒΙΒ ΔΠΠὩΠπὶ τηονϑύ 
αἰ οὐ] αὔθιη, ἀαΡ]1Ο1 αὶ Βα υῖθαν ΒΘ ΪΑΙῚ ᾧχετο οὐ αὐτοῦ ΠΟΠ 

ΘΟΠΡΤΘηὔθ 18} ΟἸπὴ αἀἸΡ]1ΟΙ ποιηῖηθ ΟΡ ΙΒΌ 1 οὐ ΟἸθαυομ!. Οποά- 

51 ΘΓ Ι16 ΒΙΠΡΊΪΥ]Β οούθυ!β ὑαῃθαμη ἴῃ ΠΠΟΥῚΒ Θρουθύτ, 41 ΑἸ ύθῸ 
ΠΟΒΪΠ6 οαγθηΐ, 6116 415 115 ἃὉ οουτθούου {Π]αύππι ογθάθγθ ρο- 

ἐϊπι5 απ πὶ Ὗ Θμθῦο ΠΟΠΊΘη ΡΥ 115. ΝαΠΟ απ [ἀ6 1 ΒΙ ΠΡ ]Γ15 Ὀ15 δι 
πη Ποο, φ ὙΠ]: ρα 46 ΠΟΘ ΡΤ 1Π]Παὔτη 6586 ἴῃ Ν᾽ ΘηΘύιμι ΠῚ 

60 δύ ῬγΟθΔΌΙΠΠπ5 410 ΠΗ ΠΟΥ ΘΠῚ ΥΘΓῚ ΒΡΘΟΙΘΠῚ οθέθγα 6}18 παθθηῦ 
ΒΙΠΎ]1ὼ ΒΟΡΡ]θηθπΐα. Ὑ ΘΙ Ὁ] αι 5. 1. 12: Ἔκ δὲ τούτον οἱ 

[Λακεδαιμόνιοι] Τελευτίαν αὖ ἐπὶ ταύτῃ [ἐκπέμπουσιν ἐπὶ ταύτας τὰς 
ναῦς} ναύαρχον. ὡς [δὲ εἶδον αὐτὸν] ἥκοντα οἱ ναῦται, ὑπερήσθησαν. 

[ὁ δ᾽] αὐτοὺς συγκαλέσας εἶπε τοιάδε, Ἰαοιηπὰ 8. ΘΧ ᾿ΠΡΡῚΒ ΠηΘ] ΟΣ Ἰθιι5 

ἴῃ νανοίαῦθ βουιρύπτοο δηποίαξαβ οὖ ἢϊ6 ὉΠΟΙΏ15. πα Ἰοαύαβ ἐῶ οὁχ- 

Ρἰονιῦ: Ἔκ δὲ τούτου οἱ μὲν Λακεδαιμόνιοι εἰδότες καὶ πρότερον ὄντα 

ἄριστον Τελευτίαν καὶ αὖ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πράξει ἁρμόδιον ἐκπέμπουσι 

ναύαρχον, ὡς ἡγησόμενον τοῦ ἐν Αἰγίνῃ ναυτικοῦ. τοῦτον ἰδόντες 

ἥκοντα πάντες οἱ ναῦται ὑπερήσθησαν. ὃ δ᾽ αὐτοὺς ἀσπασάμενος καὶ 

συγκαλέσας εἶπε τοιάδε, ἸὈΙἀΘπηαπ6 Ρά 1110 ἁηΐθ: Οὐδὲ γὰρ τῷ ᾽Ετε- 
ονίκῳ ἤθελ[ον οἱ ναῦται] καίπερ ἀναγκάζοντι ἐμβάλλειν, 516 : ἤθελον 

ὑπακούειν, καίπερ ἀν. ἐμβάλλειν, αιοά νϑΥΌιπι οὐϊατη ἰθρδηιῖβ 

Ἰηβουθθαῦ, βθὰ ϑομποιάθγιιβ τοῦθ ΓΘρυάιανῦύ. Τὰπὶ 2, 2, 27: 

Δῃουμένης δὲ τῆς χώρας, καὶ οὔσης τῆς στρατιᾶς περὶ Κυλλήνην, βου- 

λόμενοι οἱ περὶ Ξενίαν τὸν (ΠΠΌΥῚ ΟἸΊΠΘΒ τὸ) λεγόμενον μεδίμνῳ 

ἀπομετρήσασθαι τὸ παρὰ τοῦ πατρὸς ἀργύριον δι’ αὐτῶν (τὴν πόλιν 

γ6], αὖ Τ,Θοποίανιιβ, τοὺς ᾿Ηλείους δἀἀοθαῦ ϑοπμηθιάθειιβ) προσχω- 

ρῆσαι τοῖς Λακεδαιμονίοις, ἐκπεσόντες ἐξ οἰκίας ξίφη ἔχοντες σφαγὰς 

ποιοῦσι, απο φεῦ ἴῃ Νομοίο λεγόμενον μεδίμνῳ ἀπομετρήσασθαι 

τἀργύριον πολλῶν πᾶσα ἐνεπλήσθη ἡ στρατιά. συσπειραθέντες δέ 

τινες τῶν ᾿Ηλείων καὶ περί τινα συνελθόντες οἰκίαν, ἐκπεσόντες τε ἐξ 

αὐτῆς, ΡΥΙΠη ΠῚ ἀοἴθοῦι οὖ ᾿ρϑαηὶ Ἰαθογαῦ ᾿ηΐθι τἀργύριον οὖ πολ- 

λῶν, ἀοῖπ46 ποῃ 1η06]]}Π]ρ] θα θα απ]4 Θχογοϊθαβ μ1ο ἀρῶ ΠΘατ6 
ΟἿ τινὲς τῶν ᾿Ηλείων, 4αϊ αδτηνβ περί τινα συνελθόντες οἰκίαν 

ΠΙΒΙ]ΟμΪππ8 ἐξ αὐτῆς οΥυπηριηὐ, αἰδυϊησιαηΐαν. ᾧ ΧΘηΐω, 461 

Αρ]αϊθ οὐ 1 Δοθαςοιηοῃ]οτἢ) Ποβριύθπι Ῥδιιβαηῖαβ οϑβά 8 ἴδοι 
δαοίογθηη νου 15 ἴῃ δηποίαοπθ ὩΡΡοβιθθ. ῬΟΓΤῸ αποά 5. 2. 18: 

᾿Επεὶ δὲ οὐδεὶς ἀντεξήει αὐτῷ, τότε τῆς ᾿Ολυνθίας εἴ τι ὑπόλοιπον ἣν 

ἐδήου καὶ εἰς τὰς συμμαχίδας ἰὼν αὐτῶν ἔφθειρα τὸν σῖτον. Τορώνην 

δὲ καὶ προσβαλὼν εἷλε κατὰ κράτος, Ν' Θῃηθύιι5 ργεοθοῦ Βο]5 Τορώνην 

δὲ καὶ Θέρμην προσβαλὼν εἷλε κ. τ. Χ., Θοπ] θοῦ Π| 6556. ΠῸΠ ρθὺ- 

ΟἸΡ᾿ θη ὑ8. ν πὶ ῬΡ ]ο]δ8 καὶ ὑαηΐο οὐ ἸὈΠ] 18 ᾳαοὰ οαάθπι οἤθΠβιιΒ 



Χ ΡΒ ΒΑΤΙΟ 

Τιϑοποίανια ἱπα 1] θῖν ἔθοῖὺ οοπ]θούμπτ δια Οὐ 14 Ἰρϑαμα δ Ὁ π6 π|6- 
γηουαΐδμι καὶ Τορώνην δέ, (ἸοοτΠῚ Τ1Γ6 ΘΟ βοηθ ἴῃ Π1ὰ ὨΙΠ1]Ὸ 

γΘΓΙΟΥῚ Θοη]θούαγα 4, 8, 4: Ἔστι δὲ οὐχ οὕτως ἔχον εἰ τῇ ναυμαχίᾳ 
ἐκρατήθημεν, οὐδὲν ἄρα ἔτι ἐσμὲν, ἸΠΒΘΥΘΠΒ, αὖ 1116, ροδῦ ἔχον ραΐ- 

{ϊοι]ατὴ ὅτι, ααὰπὶ ἀθθογοῦ ὡς, υὖ 6, τ, 14: Καὶ νομίζω οὕτως 

ἔχειν, ὦ ἄνδρες Λακεδαιμόνιοι, ὡς εἰ μὲν πέμψετε ἐκεῖσε δύναμιν--- 

ἱκανὴν, ἀποστήσονται αὐτοῦ αἱ πόλεις, ὅτι διαῦθη) ΠΟ ΠΟῚ ΤηΔΡῚΒ 

Οτθοαη νιἀθαύτ" ααδ ροϑὺ τοσοῦτον διιῦ 5: Π1]Π1ὦ νοοϑθυ!ω Ροϑβὶ- 

ὕππὶ ραα τϑοθη βϑίπηοβ, 46 απὸ ΑἾΧῚ δά ΤΉ. Θύθρῃδηιὶ γῸ]. 5. 

Ρ. 2329 ἢ. [άπ οὰπὶ ΜΟΙῸ 1; 1, 30 ἴῃ ψγΘΡΌ]5: ᾿Ιδίᾳ δὲ οἱ πρὸς 
“Ἑρμοκράτην προσομιλοῦντες μάλιστα ἐπόθησαν τήν τε ἐπιμέλειαν 

καὶ προθυμίαν καὶ κοινότητα, ἀοΒ᾽] ἀΘΓηΐθ ΡΥΌΠ. αὐτοῦ οοηγνθηϊῦ δά- 

ἀϊύαιιθ ροβὺ κοινότητα" οὖ 5. 2. 7: Καὶ ἔπεμπον μὲν αὐτοῖς οἱ Λακε- 

δαιμόνιοι οὐ καθ᾽ ἕνα, ἀλλὰ κατὰ κώμην ἕκαστον ἕεναγὸν, ΒοΡΙθΘηΐΘ 

καθ᾽ ἕν, αὐλιιπηα 16 οατη ΒΡΘΟΙΘ αιδϑάδπηι, 564 αὖ Δρραγθαῦ ποὴ αἀ1Π 6116 
ἔμ 1586 δὔϊδπι βῖη6 ΠὈγ15 Θχοορὶύαγθ, 410 46 ΡΌΠΘΓΘ οϑύ οὐϊδηι ἰέναι 
7. 1, 28, Ἰατὰ ἃὺ ϑύθρμδπο βαρρίθύαμη. Ε]αβάθπη υΐθηι πιοαϊ 

6586. οϑύθυδϑ 6]115. Βιπρι 65 βου ὑασαβ απ [8 0116. ΡΘΙ 56. 48]18- 
46 ἀθργθῃθηΒα 5 δύ, πο πηὰπῃ ἃ 41 41586 βα ποϊ αὖ, ΒΙ τ] 1ὼ ϑέϊϑπη 
ἴῃ Αρϑβιίαο, φαθιῃ οὖ ᾿ρϑιιπη οομηρ] οί οοάθχ, ΘΟΥΥΘΟύΟΥΊΒ. 1Π- 
ΥΘΗ1Ὶ γϑϑυϊρια, νϑὶαΐ 2, 22: Συνεστηκότων ἤδη Βοιωτῶν τε πάντων 

καὶ ᾿Αρκάδων καὶ ᾿Ηλείων, στρατεύει σὺν μόνῃ, πολλῶν νομιζόντων 

οὐδ᾽ ἂν ἐξελθεῖν Λακεδαιμονίους πολλοῦ χρόνου ἐκ τῆς αὑτῶν, ατι86 
Ὑτούου 8 οΧχ ΠργῸ βουρύο τὰ γοαϊηΐθργαν : σὺν μόνῃ τῇ Λακεδαι- 

μονίων δυνάμει, Ν᾽ Θπούτπι8 Φιύθῃηι [1061 816: σὺν μόνῃ τῇ πόλει, ᾳυοᾶ 

τω οουΐθ ΧΘΠΟΡΠΟΙ ΒΟΥΙΌΘΓΘ. πο ρούμι. [ὑδαὰθ οὐβὶ τηϊπαΐα, 

αὖ 1,1, 27. τε οὔϊδῃη ὡῦ βύθρμαπο ΒγΖ. βουναῦπμπι, ΠΟἢ ΒΡΟΓΠΘη ἃ 

ἀπχὶ, ὑδηηθη ΠΟ ὑφηίιπι ὑ8}} το ὑυθαθηάπιη ραΐζαν!, αὖ απδη- 

ὑπ ΠΊν15. διιβρθούδμι νοὶ] ρα Χοπορμοηΐθπι [ογηδτη ἐσχατώτατος 

2, 3, 40, ΒΟΪΠῚΒ 6]115 διιούουὑαὐθ ΘΟ} τιϑι δῶ ΡΘΙΤη τ ΓΘ Ώ. 

Υ. Ἐχοιρίαν οά. ϑύθρῃδηιὶ ΡΥΪΟΣῚΒ οαπὶ ναγῦιθύαθιιβ ΠΟΙ] Π15 
Ἰρῃούδο ΟἹ ΡΊΠΙΒ, 78} ΠΙΘΙΙΟΤῚ Ρ]Θπλ ι6 Ὡποίονὑωῦθ Θοη πλοῦ 8. 
{Πβατρανιὺ ΟΔ111ι|5, οὐ ἀθβοριρϑιὺ γο]. 7, Ρρᾶτῦ. 2, Ρ. 104. 

1)0 οαϊθοπο ΑἸάϊηῳ αῖπὶ 181 ΙηἸ1ο0 οὖ δι} Πὐΐονῳ Α.. ΑἸ ΧΟΥ πὶ 
οΧ το ἀποῦαπι) οαθθ ΥἹ ] Οβιββίπγο, ἢϊο δἀάοπάιϊη οϑῦ, Ὁ] νι 5 

᾿ηΐον τι) 556 ἀθργαναύδιη ἃ οουγθούουο, ααὶ 46. δ παι ἀπ 16 
τηὐτ} 10 προηγουμένου ΡΙῸ προηγοῦντος 1,1, 27, οὗ πείσειαν 4. 8, 12. 

ἴῃ Πα}1οὸ Ἰηγθηύω ΠΠὈγῸ βουρίο, ραυύθυ αι οὕτω 5, 5. 24. Φα !Ια 

Ργορίοθι οὕτως Ῥά}}0 ἀΐο ἢ ὄντως ἀοργαναύιμηι τη ΠΥ 15 ἀοίουϊο- 



Ι. ΒΙΝΘΟΒΈΕΊΙΙ. ΧΙ 

γἸθι5. Νο ὑἐγροὐποξαγιηι ἀθϑαμῦ ρϑοοαΐα, Ὁ π6 ἔθ ομλῖβϑῶ, 
αὖ πλϊύα ΠΥ ΔΥΊΟσ πὶ ἴῃ ΠΠ0} 18 ΠπΘΡ] ρ ὑ1π|5. ΒΟΥ Ό]8, ὑαπατιδηι 1η- 
αὔ]Π1ὼ οὐ τπο]οθΐα. ΕἸ τουῚ5. ἔουίαβϑθ ρούμι ααδηλ ᾿ΙὈΌΥΑΡῚ δϑαηῦ 

Θὔϊα πὶ ̓ΠΒΟΥ ΡΟ 65 Π6 115 1115. 5, 6 οὐ 7. ᾿Ἰῃη θυ ροβιίεθ δηΐθ ογἃ- 
{Ἰοπο8, Δημηγορία Τελευτίουν, Δημηγορία Κλειγένους, Λόγοι Λεον- 

τιάδου, Δημηγορία ΠΠολυδάμαντος, Καλλίου, Αὐτοκλέους, Καλλιστρά- 

του, Κλειτέλους, Πατροκλέους, Προκλέους Φλιασίου, Θηβαίων πρὸς 

τὴν πόλιν, ᾿Απολογία ἑνὸς τῶν ἀποκτεινάντων τὸν Εὔφρονα. 1}}}1- 

θα] άτι5 δυΐθπι ῬΙΡΟΚΠΘΙΘΓΒ, οὐ} π5. ᾿π οΡΡγούδ οπθπ [μα ὐ] 8 ΠῚ 

οαπὶ Ργεοία θοηθ Τ᾽ Ποπη Υ παύου! «ἃ. ἡ. ΧΙ. 68]. ΜΔ]1 1542, 5θ- 

Ρἷα8. σορϑυϊθυπιηῦ Βαβ]θθηβθα ΥΡΟΡΥΔΡὮΙ, Βα παηο ἀἰἸδοοάϊῦ Ὁ 
ΑἸάΙπα, πὐὔγιιπν ΠΠὈγ πὶ 6] Θ βθαατῦιβ 510 δὴ διὰ βροηΐθ ἃ 
θὰ ἀθἤθχονιῦ ποη οομϑίδί. 

ΗΙΒ ᾿ἰριῦαν ᾿ηδύσιιούο ΠΠΌΤΟΓΠ ΘΟΡΙΒ, φαδΡαμη α188 ΘΡῸ Ρ11- 
Π}Π8 ΘΧΠΠΡΕΪ, [ΠΒ]ΡῺΙ ἄθῦθο ᾿παπιδηϊδαῦ! νἹΓΌΓΙΙΠὶ ΟἰΑΡΙΒΒΙ ΠΟΥ ΤΩ 

ΕὙΔΠΟΙ͂ΒΟΙ ἀθ Εἰ οὖ «οβ ΡΣ ὟΝ ΔΙθη 1 6}}1, ὑππὶ ΕἾ. Π.ΘΠΟΓΙΊ, 

ἀοπίηαθ (Ὁ. α. Οοδοῦϊ, Ν. Β. ΚΚΆρρθυπθ νὰῃ 46 ΟὈρρθ]]ο, οὐ 

(66 111, οχῖριιο 78 ΠῈ Π1Π] τπι881 {π|ὺ ααδη ϑἰθρῃδημβ ΡΓοροϑαθγαῦ 
γαυούα 18. ΒΟΡΡύαΓ 86 ἔΔΥΓΔΡΊΠΘΠ), ΠΘα 116 ΠΟ8 ΠΟτου μη ἀἸβΕποΐδη, 

πΘαὰ6 δά ἔοηὔθβ ππᾶάθ ᾿δπδύω ϑϑβοῦ τοϊαύδιη : Π1Π1] θηΐμη ἀ6 1ὈΥῚΒ 
ααϊθβ τιϑιι8 ϑϑδϑὺ ῬγΌ Ια 1ὺ ργεοΐου ἤοο πἀππτ [ἢ ΡΙεοίαθοπο δά 
ΔΑπποίδίοπθβ Ρ. 2. θα. Ῥ.ΊΟΥῚΒ. “ 86 Ἑλληνικοῖς ἃ ΟΠ ΡΙΒΟΡΠΟΓΟ 
ΤιΟΠΡΌΪΙΟ οαπῇ οΟρύϊμπο ΘΧΘΙΠΊΡ]ΑΙῚ 60] } 015 Δα αὔτη Δ] ΘΙ Θ586.᾽ 

λυ δαΐοθπι δὰ Η!βίουδιη ΧΟΠπορῃοπύθδμ, 81 ΔΗ 8 
ΘΥΟΥ ΤΌΘ ΒΕΘΡ6 ΘΟΥΓαρύδπι δ ᾿ηὐοΡροϊαΐδιη, αὖ οδὐθηπηὺ δηηοίδ- 

πνδισδήνδ τ τοῦ τ 2::2.: 50 ῖς Δ; 4, τόν: 61..} Ὁ τ 6.4, 5; “οὐ 8118; 

δῦ οιηθηαἀδηδπὶ τύ ΘΧροαπάδη αππ ἃ ΔΗΘΙΔΌΙΟΥΙ ΙΒ 

Θαϊουῖθι5 δῦ ᾿ηὐθυρυθύιθιιβ ἱπ46 ἃ0 ϑίθρμαπο οὖ 1,βοποϊανιο, 
Βηοάξθο, ΕὟ. Ῥονίο, ἔππ 80 τϑοθηθουθιθ, ἱπάθ ὦ Μοῦο οὐ 

ΘΟΒΏΘΙάογο, ὟΥ γυϊοηθδοηϊο δὰ Ἐποϊοραβ Πιβίουισαβ, ΠΟΌΥἝθο ἴῃ 

ΑΑἀνθυ ΒΓ ΟΥ ΠῚ ΨΟΪΠΠΙΠΙΒ ΡΠ ρᾶγῦίθ ῬΓΪΟΙΊ, Δ] Π|54π6 αὐ ]}1ὦ 

Δ]αῦα οββθηῦ, θῶ ΘΡῸ δι τηθὶβ δῦ ᾿ἰρβογατη νϑΡ 18, ΡΔΒΒΙΠῚ 

ὑδηηθη ΘΟ ΡΟ οῦϊβ οὐ οογγοούῦϊθ, θα θα]. ΑἸΧῚ δαΐθμη ἴὉΓΘ 
18 ὑωπύιπη ΤΘΌυ5. απὸ Δα οὐαὐϊομθηι Χ ΟΠΟΡ ΠΟ 5 Θπιθηάδη- 

ἄδηὶ οὐ ᾿η 6] Π]ροηάδμη ρου ἱπουθηΐ, ααιπη ΡΥΪΠποΙραμη ἢ] 15 
ἐρί 8 ΠΙβυου ἸΘου ΠῚ Δ] ΟΥη]π6 φηὐ αι αῦ5 Οὐὅθοεθ ἸΠθυρΙ- 
ἔπηῚ ΠΌΤΟΒ. δὰ βροηΐθ δοηβη αι} δἰηῦ ααἱ Ρἴασω απδπ) Πυ] 18 

Θά ΠΟ η8. ἔθγθθαῦ Ομ τα ἄθ {Πουτπὶ ὑθιηρουιπα δέου το- 
ΒΟΙΒΟΘΙΘ ΔΠΠΡΠ]ΟΡΘΠΊ] 116 ἴῃ 6115 βύθμϊο ορθυδιη ΘΟ] οοαγ 6 νϑ]ηῦ. 
Δά αὕδῃη γθοΐθ οορποβοοπάδπι απτη ποη βαβιοίαηῦ Χ ΟΠΟΡΠοη 8 
ΠΑΡΑ ΙΟΠΘ5, 564 παι ΤῸ ΘΧ 8115 βου ρου θι15. ΘΧΡΙ]οαμ δ βἰηῦ 



ΧΙ ΡΒ ΒΑΤΙΟ 

οὗ Βιρρ]οηᾶθο, ργρβϑυεϊπι τὉΪ ραγύμιπη βία! ἀποίιβ ν᾽ ἀθδέτ, 

Ἰαπὶ ϑομποίάθυιιβ πιὰ] ῦο ααϊάθπι θ᾽ τα ἀπᾶτῃ δηΐθ θὰπ ΜΌΓΙΙΒ 

μος ἀθ ρϑῆθῖθ οοπύπ!ογαῦ ἸομρΊβα 16 ΔΙ]ΟΡ ΤΠ βου ρύου ΠῚ ΘΧΟΘΡΡΕΙΒ 

ΠΠπδίγωνογαῦ, 5θα ἴρ86 αυοαιθ α]ϊα ὡαὺ Ργεθθυ ΠΪβιῦ ιιῦ ὈΓΘΝΊΙΒ 

αὐτοῦ ααδπι 4111 ΡΘΟΙΠ ΠΥ 8. ΒΟΥ ρ 8. ὑθπιροῦιτα ΠΠ]Οσπτη δαῦ 

Βοιηΐηαπι οἰν! αυππη 16 ΓῸ5 ῬΟΥΒΘα μα] βαηῦ. 146π ατπατη ῬΡΙΟΤΊ 

δα! οι βαϑθ Το νν6}}} δ] Ἰϑβϑῦ ΠΟ ΠΟ]ορίαη, ΟΠ βιβϑθῦ δι θ 
ἴῃ αἰΐογῶ, 564 βὲθρ8 46 γα] ηθτ5. 6}5 ἀἰβρυαββϑῦ, ποϑύγεθ νΘΙῸ 
Πυἤτι8 βθοιηοθ, ρα] 6 ἃ. ὈΓΙΟΥΊΒ, θα  ]ΟΠ18. πη ΡρΊΠ15. ὡβορρύδ 
βιῦ πούαθϊο δηπουῖηι Α. ΟἾγ. ὁχ ΟἸΙΐομὶ Εαβύϊβ Η 6]]16η 1015 0 Ρ6- 
1ῦα, 1η ΠΠ νυ Βι τη αἸχΊ 586. Βα ΠΟΙ, Ταὐοη68. 6] 18 ὩῸ Ρ80 6886 Ρ6- 
[οπ4δ8 οὗ οπὶ Ομ ΠΟΘΙ 46 }1 ΤΘΟΘη ΟΣ ΠΤ] 4116 ΠΙΒθΟΥἸΘοΥ τη 46 ἸηοθΡῦο 
ΒΌΘΡΘ ΤΌΤ ΟΥ̓ΪπΠ6 ἀἰδραύα ]οη 5 ΘοὨ]ηρθηα5. ΟἸΡΟΠΟΙ ορίδπα 

ΘΠ]ΠῚ ἃ ΧΟΠΟΡΠοηΐθ Φηηὶ ἰδηθαπη ἐεπιροβδύα ιθιιδ, οὐ μΘ 18. α]- 

ἄθῃι οοπδύδηξου, ἀθβουιρίωπη, ΘσῸ ΠῸῚ Δ ]ΡῚ ΠῚ ὉΠῚ ΟΥΡΙΘΧ 8}1ἃ 
ρΡαγθῦ ἴῃ οοάϊοιθιδβ, ΟἸγμρίάππι, ΔΡοποηΐιμη οὖ ΘΡΒΟΓΟΙΙΠῚ, 

ἀθηΐαιθ ἃΠΠογ τη. 6}}} ῬΘΙΟΡΟΠΠΘβΙδΟῚ, ΡΘῚ ΠΌΡῸΒ. ἄπο ΡῬΙΊΟΥΘΒ 

Ἰηϑορίῳ. υϑοῦι}!} δαύθιῃ βϑηὐθη δ} ΘΟΙ ΠῚ 4111 ργϑούθυ' ἀπιὰ8 ΡΥ1ο- 

᾿ΤΘΒ δὔϊαμη θυ Ὁ] τη ΠΟ αὐοπηηπθ ἀοίθπάθηάδιη αὖ ΘΟΥΤΙΡΘΠΔΠ1, 

564 ΘΠΓΟΠΟΪΟΡῚ ΘΆ56 ριυιϊ αββθηΐ, ϑὐϊαμη πο0 56 ργοάθηῦ!β, αποά πηοάο 

Ροϑιυϊῦ, αΌΪ Ἰοσαηι 1πὑθι ΡΟΠΘΠΑΙ [8.60116 ᾿Ἰηνθηϊρθῦ, αὖ 1, 4,1; 1, 6, 

1; 221,7; 2, 3. 9, ΙΠ040 οπηδὶῦ, ῈΌῚ ΠΟΙ: δοαῦ ΤΟΥ ΙΪΑῚΒ 

ποθ Ιϑῦουιϑδ Τ]ΓᾺ 115 46 ΔΠΠῸ Ὀ6]}1 νἹρθϑίπηο ῬΥΪΠΊΟ ΤΠΟΧ 

ΘΧΙθαΓῸ πούδοϊο ἢ β Ὀδουιρύα ϑϑῦ ἴῃ ΠΠΌΤῚ8. ΟΠΊΠΙθ118 ῬΥϑθῦθυ' ἀΠῈ1Π1, 1Π 
αὰο ΠΠΙΌΓΑΥ8. Του ύαβθθ βροηΐθ βιιὼ οἱηἱδιῦ, ἐδη δ πη ΠΙΠῚ15. 8080- 
Πᾶϊη. 64 ἐμ τὖ ΤΩ ΟΠ 65 ΘΟ [Θ ΘΟΡΏΟΒΟΙΪ ρΡοβδθηῦ ΘΟΡΠῚ 6] 

δαὺ βουνδηάα ἀιιχιββθηῦ απο 811 ὑο]θ πα αὐὖ ἀο᾽οπάς απ 8} 

γουϊποηάδ, ραν ΟΠ ἴῃ δηποία]οηῖθι8 ραν πη ᾿ηΐγα ροϑὺ Εὐἰχοουρίο 

6Χχ [μΘ ΓΟ ΠΠ1]  1ύω ΧΘΠΟΡΠΟμΌΙ5 ΘΧ θα] πε ἃ 4αεοϑυϊοπθι ἀπὶ 
Πα] ὑπ] 4116 ἃρτῥαύαπι ΡΟ ΠΟΥ ηΐ. 

Θαθ]αῦω δαῦθηι Ὁ 1Ρ|101 πὰ ΟΠ ΤΟΠο]ορὶω ααππα ὑο]] αὔτ" ὈΥἸΤΠ ΥΩ 
(ἸΒΟΙ ΤΏ] Π15. 1Π11|8 ποίῳ απὸ ΣΧ ΘΠΟρΡΒοηθΙ5. βίον τω ἴῃ ΡᾶΡῦθΒ 
ἀπαβ αἸν!αδαν τὐὖῦ ΠΟ ὑδπι τιητι5 διὺ ΠὈΘ᾽ απιᾶμ ἄτιο ἴπ ἀπ η Θ0Π- 

ἡπηοῦϊ, τὰ ᾿ρϑατη δαύθιη. ᾿ηνιῦο ΧΑ Θπορῃοηΐύθ ἰδούπτη ορὶπαῦτιβ. δῦ 
ΝΙΘΌΘΠσΙ5, Ρϑιιοῖβ ἀθ 6] 5 βοηύθηθα ἀϊοθπάτμ οϑῦ. (ὐὑ]ὰ5 ἃν- 
δυπηθηΐδ αἴι88 Ἰρ5 115 νΘΥ ΌΙ5 ΦΡΡΟΒῈΪ ἴῃ δηπούία!ομθ δ ᾿ΙὈΤῚ ὑθυΌ. 
110 111} αταπιΠ} δα 1ῃ οοπ]θούπτῶ ροβιύδ, δηῦ αὖ ἃ ΒΘΗΒῈ ΠῚ ΡΟῦλ 8 
απθηάδιη γοάθαηῦ απϑπὶ οουῦο ροβδιηὖ ἀθηηοηβ γ 11, απι0 ἀθ ΡΘΏΘΓΘ 
αἸἰβραξανιπύ (Οὐ. Η. Ὑ᾽ο]οϊαν. Οὐπηπηθηίαῦ. ἀθ θη. Η]]θηϊοἷβ, 

“ ς , “ ΄ , [ ΕΣ Ὁ Ὅταν ὁ μετὰ τοῦτο τὸ θέρος χειμὼν τελευτήσῃ, ἕν καὶ εἰκοστὸν ἔτος πλη- 
ροῦται. 
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Οοὐδηρεο 1837. οὐ ὅρι 6. Θαεθδύϊοη. 49 Χ θη. Ηἰβῦ. αὐ. ' σαῦιβίαν. 
1843. Π6 σϑέθγα αι] 6Π1, φὰ ’Ιοοὸ 110 οἱζαῦο Δ 110 ὙἹΙΓ ΒΕΜΓΏΓΠΊΙΙ8, 

τα η ει ΤᾺ ΘΟΥΘ ΠΟΤΉΘΏΌΙ αι ἢ 1086 ρΡεύαν! [8.0116 ρούθϑυ οδύθπαι. 
ῬυΙπλαιη Θη 1) αιο ΜΔΡΟΘ πη ἴῃ Ὑ τὰ πον ἀ1615 Βου θΘηὔθιῃ : 
Τὰ δὲ τῶν ἄλλων ἕξ ἐτῶν πράγματα ἀναπληροῖ ὅ τε Θεόπομπος καὶ ὁ 

Ξενοφῶν, οἷς συνάπτει τὴν ᾿ Ἑλληνικὴν ἱστορίαν, Η᾿δίογαπὶ Χ 6ηο- 

ῬὨΟΠΟΙΒ οὐ Θ᾿ 1η ἄτιο05 ἀἸ ΒΟ ρῚΘ.6 ΠΌΓΤΟΒ, 11 1115 4186. ΠΡΊΙΟΘ νοῶ 
Βιιηῦ ἴῃ ΜαΒθο Ρ}1]0]. (δμ  ὈΓΙΡΊΘΠΒΙ νο]. 2, Ρ. 243, ΑἸἰχὶ ἴῃ ἀπὰ8 
Ρούϊα5 ραγύθβ ΠΠπ|πὶ αἸΒΟΙσΊΙΘ ΓΘ ἀππιπὶ ΘΠ ἀθμλαιθ θρατμα, αὖ )}10- 

ΠΥΒ5 Εριβῦ. δὰ ῬοιηροἼατῃ ὁ. 4. νο]. 6, Ρ. 778. 4 : Τὰς ὑποθέσεις 
τῶν ἱστοριῶν ἐξελέξατο καλὰς καὶ μεγαλοπρεπεῖς, τήν τε Κύρου παιδείαν 

καὶ τὴν ᾿Δνάβασιν---καὶ τρίτην ἔτι τὴν “Ἑλληνικὴν καὶ ἣν κατέλιπεν 

ἀτελῆ Θουκυδίδης" ἐν ἧ καταλύονταί τε οἱ τριάκοντα καὶ τὰ τείχη τῶν 

1)οῖπάθ 
αιοὰ ΝΙΘΡΌΒγΙα5. θοάθιῃ τού ῦ Θά! οη15 ΑἸά ηδθ. ἸὨΒΟΥΙΡΌ]ΟΠΘΙῚ 

Ῥδνα! !ροιηθηδ (Π0Η, τὖ 1086 νΘΡ 15. ΕΔΌΓΙΟΙΙ ποὺ τϑούθ ἰθοῦ!8 ΒΟ11Ρ- 

δῦ Ιρβθαιθ ΑἸάτβ ἴῃ ριβύοίϊω δὰ (πάθη Ἐυθίγιπὶ ΒΟΥ, 
ῬΑ ρομθπὸ Γ᾿ ΠποΥ ἀ1415.} π6. πὰ} 15. α]46Π|, 4 ΠΊΥ15. ϑὐϊαπη [ἢ 

πθτο ΝΊΟΐΟΥΙ γορουΐεθ, 1014. Ρ. 242 ΑἸχὶ Ἀ]]ὰ πὶ 6586 ὡπούουι ύθιῃ, 

ῸΙΡΡΘ τϑοθηἐββϑιηῶ πϑια ἀπι16 ἐοὐαῦθ παΐς (ν. ΤΎομβθη. Οὐομα- 

μηθηῦ. 46 υϊηΐο ϑιηυγη. Ρ. ΧΧΧΥΪ.) οὖ οιπὶ Ν᾽ οὔθυῚβ Τ᾿ ϑϑύδ θη] 

ῬδΥΔΙΡοιμθη18 ΘΟ ραγϑη:6.9 τὸ ἀθηϊατ6 46 ΠΠὈΓΟΓ ΠῚ ΑἸΊΒΙΟΠΘ 
Θὗ ΠΙΙΠΘΙῸ ΒΟ ρδιὺ ΝΙΘΌΠΉΥ8, θῶ Ομηηὼ ἰο]] ππὔθν ἀοοίῳ ἀθ ἤοο 

ΔΘ ηΐο αἰδβριι αίοπθ, αῶπι ᾿ῃ ΜΈΒΘῚ (]ΔΒΒΙΟῚ νο]. 2, Ρ. 1-- 44 
Ἰηβυιυ (α. Ὁ. Πμοννι5: 76 Ποίζθηνοϑ ο7 ΑἸ θπορλοη, απὰ ἐλοῖν αὐοϊδίοη, 

ἐμΐο δοοΐβ. ()δὸ ααππ ἰού βιὺ ἰθρϑπάδ, ρϑιιοῶ 4188 ΡΥ ΟϑύθυῚβ 
πὸ Ρϑυπθηῦ ΔΡΡΟΒΊΒ56 βαῦ]8 ἤώΌΘΟ: Ρ. 3: “δουθπρ' 8146. {Π6 

- ἃ “ “' 

Δθηναίων, ἃ Λακεδαιμόνιοι καθεῖλον, αὖθις ἀνίστανται. 

“ ΤΊ ΓΑΙ ααοπιοάο ᾿πβουροπμθη Ἑλληνικῶν πρῶτον εἴο., ΠΥ] ΠΟΥ ΔΓ 
ψΑΥΙΔυ]ηΐ ΟἸΧῚ Βαρτα δα σοαϊοθβ βἰηρα- 
ἴοβ. Νίβϑο τῇϊποῦ ζαϊξ ρυϊτηοσιπ βαϊίο- 
ΤΠ] ᾿Ισθηὐα. δ εἸαΐ ΑἸα 8 οὐβὶ ΠΡΤΟΒ 
ΒΙΠΡΊ]ΟΒ Ἰ ΒΟ ΡΒ. Ξενοφῶντος Ἑλλη- 
νικῶν πρῶτον εἴο., τΤαροίπΐααθ ἴῃ ἢπ6 
ΒΙ ΠΡ ΪΟΓΌΙΩ, ] ΕἾ πη0 ἑατηθη Βα βου ρϑι: 
Ξενοφῶντος ἱστοριῶν Ἑλληνικῶν τέλος. 
Ψαμπιι5 απΐθπι θαϊίου, ἴῃ οοίογὶβ Α]- 
ἀππη βεαπαΐαβ, ᾿π Οζα] ἰἀτηθη ροβαϊί: 
Τοῦ αὐτοῦ περὶ Ἑλληνικῶν. βιβλία ζ΄. 
Θυδπη ᾿ἰρβᾶμη ᾿ΠΒΟΙΡΌΟΠθΙΩ ἴῃ ΟΥ̓ 
ΡΑρΡΊΠΔΓαΤη ΤΘρϑίς ΒΔΒΙ]ΘΘ 815. [51η- 
ΒΥ, Αγ ]5 ΠΠ Υ15 5 ΠρῚ}}15 Α]ἸαΙΠδτὴ 

ῬΓοῆχιββοί, δαάϊίο βιβλίον δπίθ πὰ- 
ΤΊΘΙῸΒ ΒΙ Πρ ΠΟΥ. (ἀταπηπηαῦϊοὶ ᾿η 6 
8Ό ΑἸΠΘμΘΟ δαΐ Ἑλληνικὰ οἰζαπΐ δαΐ 

ΪΠ ΠΟΙΪΒ ΠΙΙΠΊΘΓΟΙΙΠ) ῬΘΟΟΔΏΓθῈΒ. 
Αρυᾶ Ηδγροογδίομθπι ν. ᾿Αναγκαῖον 
αποὰ εβὲ “Ἑλληνικαῖς οἵ ἀρὰ ϑυϊάδπι 
ν. ᾿Ανακοινώσασθαι, ταῖς “Ἑλληνικαῖς, 
οἱ σοιῃραγαπάπτῃ Καλλισθένης ἐν ταῖς 
“Ἑλληνικαῖς ἀρὰ ΑΤΠρΗ. 1Ο, Ρ. 452 Δ, 
Ὁ ϑομννορ μδο αΒο1Ὸ σογγθοίπμη, Ἀἀα- 
αἰΐο βυθδίαπίνο ΓΠθὸ Ρτγοργτηη. νο]. 
Ι, Ρ. 167, 7 εα. ΝΥ ]Ζ. : ᾿Αντιπαραβάλ- 
λειν Θεοπόμπου τὰς Ἑλληνικὰς ἱστορίας 
πρὸς τὰς Ξενοφῶντος, αὖ ἀρὰ Πιοάο- 
ΓΙ 15, 76 : Ξενοφῶν ὁ τὰς ἱστορίας 
συγγραψάμενος (41 10. 80 ἀἰἸοϊξ τὴν 
τῶν Ἑλληνικῶν σύνταξιν.) εὐ 4110 Με- 
ὨΔΏΘΘΥ ΝΟ]. 9, Ρ. 224, 2 6ἀ. ͵Δ1Ζ. : 
Ξενοφῶντι ἐν τοῖς "Ἑλληνικοῖς βιβλίοις. 



χὶν ΡΒ ΒΑΤΊΙΟ 

ΔΥραμηοηὗ ἐουιπἰθα οα ὑπὸ {1016 οὗ δαγαϊρομιθηα, ἃΒ ἀδιρρονθα ὈΥ 
Βυ!ΠΠποϊοηὐ θυ ο ΠΥ, 1 ῬΓΌΡΟΒΟ ἴο ΘΧΔΏΊΠ6 Πού μον ὑπ ΔΡρ τ πθηὐα 
ἀουϊνοα το ὑπὸ οπαυδοῖον οὐ {πὸ Η 6] οηΐοβ, μὰ πὸ ἀϊνιβθίοη ἀπά 

ΠΕ ΌΘΙ οὗ 108 ὈΟΟΙΚ5, 06 βυ Ποϊοπὲ ὅο οβύ ὈΠ18}} {πὸ γίονν ὑωκθη ὈΓΚ 

ΝΙΘΡΏν. 
«Τῇ {π6 βγϑὺ ρδοθ 1᾽ὖ τηδὺ θ6 τϑιηδυκοά ὑπαῦ ΝΙΘΌΙ ν᾽ Β. ἀΡΡῚι- 

πιθηὐβ ΜΠ τοβρϑοῦ ἴο ὑπο αἸδυθηῦ ρϑυϊοάβ αὖ μ]οἢ ὑΠ6 ΘΑ ΟΡ 

δια Ἰαύου. ὈοοΪτα οἵ ὑπὸ Ἡ ]]Θμοθ. ν 6 οοΙηροβοϑα, ἀο ποῦ ΡΓΟΥ͂Θ 

ὑπῶῦ {πὸ νους ννὰθ ποὺ οοηϑι ἀγα ὈῪ ὑπο δύο ἃ8. οὴ0θ. ὔνθῃ 
1 ὑπ6 ἢγϑὺ ὕννο Ὀοοκα γγϑῦθ ψυϊυθη Βοοὴ αἰθου ὑπ τού οὗ Π6 

Του ΤΗοιβαπα, πὰ ὑπ6 Ἰαΐθν θΟΟΪΚΒ. ΘΟ ΓΘ ΘΟΠΙρΙΘθα [ΌΡΟΥ ὙΘΔ 15 

αἴδοννναγάβ, 10 ἀοοθ5 ποὺ [Ὁ]]ονν ὑπαῦὺ Χ Θπορῆοῃ ὀοπβι ἀθγθα ἐμ θη ἃ 5 
ὈΘΙοπρίηρ ὑο ἀἰἴογθηῦ σου κθ. “6. ἃποιθηῦ ΥΙΘ 5. ἈΡΡΘδα ἴο 
ἢᾶνο οἴζθη ἰσορὺ 8611 ὑοῦ ϊτβ ἀπά 6. ΓΘνΊΒΊΟη ἀπ Ιηρ' ἃ τ ρῸ ραγὺ οὗ 
{ποὶν 116, ΙΒ. ννὰβ ΡΓΟΔΌΪν ὑπ οαθ9 νιῦῃ ὑμ6 Πἰβϑύουυ οἵ 

Ἡογοάοίιϑ ; δηα ΝΙΘΌΠὮΡ Π]Πη561 ραν ΘΙ] ]Ὺ τη κα ὑΠ6 Βα τη 
[οὐ τι ἢ τϑρθοῦ ἰο ὑπὸ δέον οὗ ̓ϊαηπέβ, Ὀγ ̓ ΓΠΘορηγαβύι (Π δέ. 

ΟΥ̓ ΤΠ ολη6 νο]. 1. ποίθ 20.) 

“ΤῸ 15 ὅο Ὀ6 οὔβογνϑά, ψι γοβρθοῦ ἰο ὑμ6 αὐ θοῖβ οἵ ὉΠ ἔοι ἢ 

οι Ὀθίοτο ΟΠ γιϑῦ, ὑπαὺ ὑπ ρῃὈ]]οαύϊομ οἵ ἃ ὈοοκΚ ννὰβ. ἃ ἔὩΡ 
ἰθβθ τηδυϊζθα δηαἃ ΡΥΘΟΙ86 θνθηῦ ὑπᾶη 1ὖ ἢὰ8 ὈΘΟΟΠΊΘ βίποθ {Π6 

Ἰηγθηὐοη οἵ ΡΡΙηὐ]ηρ', ΟΥ ὑΠ8ῃ 10 Θνθὴ Ὀθοδπη6 αὖ ἃ ἰαῦθι αὔθ ἴῃ 

ατθθοο. μθη Ρ]αῦο, οὐ Χϑημοόρἤομ, οὐ Ανιβϑύου!θ, μδὰ οοιηροβοά 

Ὁ γΟΥΪς, ῬΓΟΌΔΌΪ Ππ6 γϑδὰ τὖ, οὐ' Ῥογίϊοηβ οὗ 10, ο βοπθ οἵ ΠῚΒ 

[ΘΠ 8. ΟΥ' ΑἸΒΟΙΡΙΘΒ ; ῬΟΡΉΔΡΒ, ἴοο, ἃ ἴϑυν ῬΘυΒΟῺΒ. οδιιθθα ΘΟρίθΒ 

ἴο Ὀ6 πιδάθ:; Ὀαὺ ὑπο ῬῈΠΙΟΙΟΥ νγὰβ 80 πη ὑπαῦ ἐπ Δα ΠΣ 
πδύμγ ἢ] ν ὁοηὐππθ ἃ ἤο ΓΘΟΥ]ΒΘ 1 50 ἸΟΠρ' ἃ8 ΠῚΒ Ἰηὐουθϑὺ ἴῃ ὑῃ6 βΒαὉ- 
76οὐ τϑιηδϊπηθὰ δ]1ν6." 

Ρ. 47. “Ἰῦ βθϑῃβ ργοῦθ]6 ὑμῶῦ ὑπ ννυδηὺ οἵ ὦ ἀἰνίβίοῃ ἰηΐο 
θοοῖκθ νου] ἢγεὺ ὁοοὰν ἤο ψΥοΥΒ πο πηάορίοοϊς ἐο παῦγαΐθ ἃ 
Ἰοπρ' 5065. οἵὗὁἨ φθυθῃύβ, οχύθπαϊηρ' ΟΥ̓ ΠἸΔΠΥ οϑποιδύϊοηβ, πᾶ 
ΒΟΙΊΘΟΙ 168. ἸΠΟΙ ΠἸηρ ΒΟΥ ΓᾺ] πδύϊομβ. [Ὁ ὨΔΡΡΘΩΒ Πούνθυοι, πη- 
[ουπηδύοὶν, ὑπαΐὺ ἃ}} ὑπ6 νο]απηΐηοιιθ νου κβ οὗ ὑπ Βἰβίουϊπθ γμῸ 
Πγϑα θούννθομ ὑπ ὑϊηιθθ οἵ Χοπόρμοη ὡηὰ ῬοΟΪν θὴτπα παν 60 α 
Ἰοϑῦ, δῃηὰ ἃ" Κπουη ὅο τι8 ΠΊΘΙΘΪΥ ὈΥ ὑπ αιούαὐίοηθ οὗ οὐμον 
ΥΥΙΟΥΒ.ἢ 

Ρ. 43. “Τὸ πιὼν Ὀ6 οὐβογνοϑά, ὑπαὺ ἰὖ 18 ἀοιυ θυ! τυ μοῦ που ἐϊιθ 

ΟΔΡγ (ὐὐθοῖκ νυ] ῦουΒ ΡΥ ΘΗ ΧΘα ΔΥ {0168 ὅο ὑΠθὶν ὑγουθ. Αὖὐ Ἰθαϑύ, 
{}|6 αἰ νου υυ ἴῃ {Π|Ὸ {0165 ὈῪ νμΐο ἢ {1161} ἡγοῦ 8 ἃν οἰὐοα θοῦ ὈῪ 
{πὸ οὐ ον νυ ῦον 5 μα ἐπιοιηβοῖνοθ, ποῦ ἴο πιοπέϊοπ {πὸ γαυ οΠ 5 

ἱπ {πὸ πη πιιβουρὺβ μον πᾶγο οομῖο ἀονγῃ ἴθ οὐἱσ ὑϊπι68, ΓΘ ΠΑ͂ΘΙΒ 



0 ΙΝΌΟΒΕΊῚΙ, ΧΥ 

{118 πποουΐωηῃ. ΡῬγΟθΔΌΪν, ὑπ Πϊβίουοθα οἵ πον ἀϊάθ5. ἀπά 
Ἡονοάούιβ Ογ6 νυν υῦθη ΟΠ πον δ ]ν τι ῃοιῦ ἃν αἰνίβίοη οἵ 

ψγοΣ 5, ὡηἃ 501} 1685. οἵ βδυαρυ ΡΒ, ΟἹ ΟΠαρίθυβ, Οὐ ὈοοΪκΒ, δηά 
αἰθὸ νυ Ππουὺ ΔΠΥ ΒΕ ΡΘΓΒΟΡΙΡΌΙΟΙ, δῦ 1 0Π6 ΠΙΔΠΠΘΙ ἴῃ ΠΟ ἢ {Π6 

ΑὐΠθμϊαπ ἀθοῦθοθ 616 ΘΗΡΤΑνΘα ἸΡΟΠ Βύοῃθ.---Π τὖ ΘΠπου]α θ6 

«ἀτητ 64 ὑπαῦ ὑπὸ ρῥγαούϊοο οἵ αἰνι]ηρ' ΘΓ ΑΤῪ ΘΟΙΠΙΡΟΒΙ ΙΟΠΒ5 ἰηΐο 

ὈΟΟΪΒ νγὰβ πο ἰηὐγοάιιοοα ἴῃ (ὐθθθθ ππ|}] αἰξου {πΠ6 ἃρὸ οἵ 
ΑἸΟΧαπάον, 41} ἀγριμηθηΐβ ΤΟβρθούϊηρ ὑπ6 ότι οἵ ὑπ6 Ἠ 6]]ΘΉΪΟΒ 

οἵ Χοποόρπομ, ἀπὰ {Π|6 τοἰαύϊοηβ οἵἨ 18 Βθυθυδὶ! ρῶγύβ, ΠΟ Δ ΓῸ 
ἰουπάοα οὐ {π6 δοίπαὶϊ πὰ. οὗ τὖ5 ὈοοΟΪκβ, πιαϑὺ [811 ἰο {Π6 

σγοιπά. ἄνθη 1 1 βῃου]ὰ θ6 ὑπουρῃῦ ὑπαῦ ὑπ ρουϊοα οἵ {Π6 
᾿ηὐτ ππούϊοη οὗἨ {Π18 ρυϑοίϊοθ οαηπποὺ Ὀ6 ἤχθά νυ] ΔΩΥ ΠΘᾺΓ 
ΦΡΡΙΌΔΟΝ ἰο δοοιγδου, ἰὖ πιιδῦ 6 δαμπηοα ὑπαὺ {π6 οχίδηί 
ΤΙ ΠΠΡΒ οἵ ἃ ἀαὐθ δηΐου ἴο ὑπ ΑἸΘΧδΠαγΠπ0 ἃρΘ ΘΧΠΙΙῦ ΠΟ 
ἰγᾶοοθβ οὗ ἃ αἰ νΊϑοη ἱπύο ὈοοΪΒ ὈῪ ὑπὸ δαύπουα ὑποιηβοῖνοβ, δηά 
ΘΟΠΒΘαπΘηὐν ὑπαὺ 8}} ΤΘαβοηἸηρ 8. ὩβΒΌ Πρ ὕΠ6. Δα θη οι οὗ 
ἔθ 56 αἰν:βΊ ΟΠ 5, τοϑῦ ΠΡΟῸΠ ἃ ᾿ΠΒΘΟΌΓΘ Το δ. 0η. 

δοριδοδαηι 1, ἱρδῖω. 



ΧΥΪ ΑΙῚ ἘΡΙΞΤΟΙΑ. 

“ «ἡ φ΄΄οὸ Υ 9 , 
Αλδὸος ὁ ῥωμαῖος Ττουΐδῳ τῷ φερετρίῳ οὐρβινέων 

’ Ω ’ 

ἡγεμόνι, εὖ πράττειν. 

παῖ πατρὸς ἀγαθοῦ, παρ᾽ ἰουλίου πολυδεύκους ἐγράφη πρὸς κόμ- 

μοδον παῖδ᾽ ἔτι ὄντα, περιόντος ἔτι μάρκου τοῦ πατρὸς. ὃς τά τε ἄλλα, 

καλὸς, κἀγαθὸς ἣν ἀνὴρ, καὶ φιλόσοφος. ἀτὰρ διατὶ, οὐ καὶ ὦ παῖ 

ἀγαθὲ, ἔγραφεν ὁ πολυδεύκης ; ἢ ὅτι ἐν παισὶ γνῶναι τὴν ἀγαθότητα 

οὐ δυνάμεθα, κωλυόντων οἶμαι, τριῶν τουτωνὶ, ἡλικίας φημὶ, καὶ φόβου, 
ν “- μι κα 

καὶ διδασκάλου. καὶ μὴν εἴπέρ τις ἄλλος παῖς ἀγαθὸς ἐγένετό ποτε, ἣν 
Ὁ -“ , Ἅ 

κόμμοδος οὗτος, μὴ μόνον πατρός γε ζῶντος, ἀλλὰ καὶ τεθνηκότος, ἐν 
ρὲ ΄“ “-“ ΄- ἥ 

τῇ ἀρχῇ δὲ μόνον τῆς βασιλείας, ὁπότε πᾶσιν ἐδόκει λίαν ἄξιος εἶναι, 

καὶ πατρὸς, καὶ τῆς τῶν πραγμάτων διαδοχῆς. καὶ γὰρ οὐ πολλοῦ 
“ Ὁ ΄“ ’ἢ 

χρόνου παρεληλυθότος, ἐς τοσοῦτον ἧκε κακίας, ὥςτε τῶν τε τότε 

ἀνδρῶν, καὶ τῶν πάλαι ἁπάντων, καθὰ ἱστόρηται ἡρωδιανῷ, γενέσθαι 

κάκιστος. ἐπειδὴ τῇ ἐξουσίᾳ πάντες, καὶ ταῦτα τρυφῶντες, εἰώθαμεν 
“ “- ᾽ 

χείρονές τε γενέσθαι, καὶ ἀτεχνῶς ὑπερβάλλειν τῇ μοχθηρίᾳ. ἀλλ 
" Ν Ν [τ Ὁ “ ἕο 5 Ν [Φ᾿ ἣν 3 “ ΕἸ ᾿ ἔγωγε πρὸς σὲ οὕτως ἂν γράψαιμι, ὦ ἀγαθὲ υἱὲ πατρὸς ἀγαθοῦ. ἐπεὶ 

οὐ μόνον πατρῷόν ἐστί σοι κτῆμα βασιλεία τε, καὶ σοφία, ἀλλὰ καὶ ἡ μ ρς ημ , ᾽ ῆ 

ἀγαθότης, οἷς πᾶσι κεκόσμηται καὶ παῖς, καὶ νεανίας, καὶ νέος, καὶ νῦν 

ἐς ἄνδρας τελῶν. ἀληθὲς ἄρα τὸ τῆς τραγῳδίας ἐκεῖνο, ““ δεινὸς χα- 

ρακτὴρ, κἀπίσημος ἐν βροτοῖς, ἐσθλῶν γενέσθαι, κἀπὶ μεῖζον ἔρχεται 
“- - 77 “ 3" - κε 

τῆς εὐγενείας τοὔνομα τοῖσιν ἀξίοις." οὐκοῦν ἐξέστω αὖθις εἰπεῖν. ὦ 
“ “-“ ͵ 

ἀγαθὲ υἱὲ πατρὸς ἀγαθοῦ. “αἷ γὰρ ζεῦ τε πάτερ, καὶ ἀθηναίη, καὶ 
" δ , ο κ , ᾿ “25 Ψ ΕἾ δὰ 
ἄπολλον, τοιοῦτοι δέκα μοι βασιλεῖς, καὶ κοίρανοι εἶεν." ὅτι ἐν τοῖς 

ἵ : Ν ΄ “ Ἃ “ Ἂς Ῥ. ἀπο Ἂν ΒΟ ἢ 
χαλεπωτάτοις τουτοισὶ χρόνοις, καλῶς ἂν εἶχε τὰ καθ ἡμᾶς ὑπὸ βα- 

σιλέων φιλοσοφούντων κατὰ τὸν θεῖον πλάτωνα διοικουμένων τῶν 
ὃ “. “' Ὁ “ 

πόλεων, ὅςτις ἐρωτηθείς ποτε πῶς ἂν ἄριστα διοικοῖντο αἱ πόλεις, εἶπεν, 
“Ὁ. Ὁ 

ἐὰν οἱ φιλόσοφοι βασιλεύσωσιν, ἢ οἱ βασιλεῖς φιλοσοφήσωσι. σὺ 
7 “ ΩΥ 5 - " ἣς μι Ν “- ΄-“μ 7 

τοίνυν τοιοῦτος ὧν, ἐπιθυμεῖς ἄλλου μὲν οὐδενὸς, τοῦ ποιῆσαι δέ τι 

τούς τε ἀνθρώπους, καὶ τὰς πόλεις ἀγαθόν. τοῦτο δ᾽ ἄντικρυς εἰδότες 
ς 7 “ , “ .Σ “ 3 ,ὔ 3 οἱ λαοί σου, δίς σε βίᾳ τῶν πολεμίων τῆς ἀρχῆς ἐξωθούμενον, δὶς 

Ἷ “ ἁπαξάπαντες ὁμοφωνοῦντές τε, καὶ ἀγαλλόμενοι, οὐκ ἀκινδύνως ἐς τὴν 
Ν σὴν ἐπεσπάσαντο βασιλείαν. ἰδοὺ δή τι καλόν τε, καὶ ὠφέλιμον, 

, “ ν᾿" φιλόσοφον εἶναι, καὶ βασιλέα τὸν αὐτόν. ἀλλὰ μικρὸν τοῦτ᾽ ἂν εἴη, 
᾿ Νὰ δ᾽ ὦ Ὁ ὴ τῶ ἃ “ ῃ εἰ μὴ ἀλλ ἄττ᾽ ἔχοι πολὺ με «τὼ πορίσαι ἡμῖν ἀγαθά. τουτέστιν, ἵνα 
Ν θ᾽ εἰ 7 7 " 7 . -“ ΄, ᾽ μὴ καθ ἕκαστα λέγων διατρίβω, ἀνδρείαν ἐν πᾶσι μεγίστην. φερέτωσαν 

ἃ Ἰὰρἰδίοϊα ὼς ργθιηἶββα θα οὶ Μαβθαμι Ρ]110]. Οδπίαθν. νο]. 2, Ρ. 
ΑἸαΐποο ἃ. 1503, Ποῦϊθ ρϑυγαγ (ν. 242.) Θπᾶτα Ηἷς τοροίθηάδτη ἀπχὶ. 



ὉΚΌΞ1 ἘΡΊΙΒΤΘΙ,Α. ΧΥΙῚ 

οἵ τε καιροὶ, καὶ αἱ τύχαι ὡς ἂν βούλοιντο ἄνω, καὶ κάτω τὰ τῶν 
5 Ν “ Ν σ΄ .] ’ “ 5 ΦῸΝ ἀνθρώπων πράγματα, καὶ αὐτὰ νῦν μὲν οὕτως ἐχέτω, νῦν ὃ ἑτέρως; 

οὐ φροντὶς ἱπποκλείδῃ. οὐδὲν δήπου ἑαυτοῦ δυστυχοῦντος. διοίσεται 

εὐτυχῶν ἀνὴρ φιλόσοφος. τοιούτους μέν τινας τῶν παλαιῶν γενομένους, 

καὶ ἀκηκόαμεν παρὰ σοφῶν, καὶ ἀνέγνωμεν αὐτοὶ ἐν ἱστορίαις. σὲ δὲ 

εἴδομεν ἐν ἑκατέρᾳ τῇ τύχῃ θαυμαστόν. καὶ γὰρ ἐν τῇ εὐδαιμονίᾳ. 

πρὸς τῷ δίκαιος εἶναι, καὶ ἀεὶ ὁμοιοτρόπως ἀγαθὸς, καὶ πρᾷος εἶ, καὶ 
, Ν Ν Ν 7 5 Ὁ ’ Ἂς Ν 

φιλάνθρωπος, καὶ δὴ τὰ πάντα χαριέστατος. ἀλλ ὁπόταν τὰ παρὰ 

τῆς τύχης οὐ συναντᾷ σοι κατὰ τὸ πρέπον, καὶ κατὰ τὴν ἀξίαν τὴν σὴν, 
“ Ἃ “ Ω͂ -“ 2. Ν “ “ ΄ “ Ν τοιοῦτος ὧν τυγχάνεις, ὥςτε δοκεῖν οὐδὲν ὅλως πάσχειν κακόν. ἵνα δὲ 

Ν ’ ». ͵ 7 5 7] -ΨΝις ͵ 

μὴ πόρρωθεν ἀνιχνεύωμεν παραδείγματα, ἐπιδείξω αὐτὸς σαφέστατα 

τὴν σὴν ἀνδρείαν τε, καὶ φρόνησιν. ἠκούσαμεν γὰρ οἵα μὲν ἔπαθες, 
Ν .] 7 ΄, Ν Ν 7 ν.»"“Ἔ 7 Υ̓ ῇ Ξ τοὺς ἐχθρούς σου φεύγων, καὶ τὴν δουλείαν, καὶ ὡς τέλος, ἐσωσέ σε ὃ 

θεός. ὅπως δ᾽ ἐνεκαρτέρησας τύχης ἀνεχόμενος ἐναντιούσης, ἐσμὲν 
3 κα -“ ’ Ν ἡ “ Ψ μι. δι τὸ Δ ’ 

καὶ ἡμεῖς μάρτυρες σὺν ἄλλοις ὅτι πλείστοις τοῦτ αὐτὸ ἑωρακότες 
5 ,ὔ Π ΄“- - ΄“" 

ἐνετίησι, καὶ τεθαυμακότες, ὃ δὴ τῆς ἱερᾶς δῶρόν ἐστι φιλοσοφίας" 

ταῦτα μὲν οὖν λογιζόμενος περὶ σοῦ, ἠθέλησα μίκρ᾽ ἄττα χαρίζεσθαί 

σοι. τοῦτο δὲ ποιεῖν ἄν μοι ἐδόκουν, εἰ πρὸς σὲ πέμποιμι τὴν Ξενο- 
΄“" « Ἁ « 7 «“Ψ ὔ ’ [φὴ 

φῶντος ἑλληνικὴν ἱστορίαν, ἅτινα λέγεται παραλειπόμενα τῆς Θου- 
“ ἰρὴ ΕΝ Ν Ψ Ἐὺ δ. ΕΙ , Ν Ν Ι͂ 

κυδίδου ξυγγραφῆς, ἄρτι δὴ παρ᾽ ἡμῖν ἐντετυπωμένην, διὰ τὸ πάμπαν 
φ ΄ι εἶναι χαρίεσσαν, καὶ αὐτὸν τὸν συνθέντα, οὕτω λόγιον, οὕτω τοῦ 

5 “ “ ,, “ ς Ν ΄- “-“ ε Ἁ - 

ἀττικοῦ πνέοντα θύμου, ὥςτε ὑπὸ τῶν παλαιῶν ἑλλήνων, καλεῖσθαι 
, ᾿ Κευσε εν ς Υ τὰν Ἢ ᾿ ’ Βα Ν Ν 

μέλισσαν ἀττικὴν" ἔτι δὲ καὶ τῳ ἐοικέναι σοι τὰ Τ᾽ ἄλλα, καὶ τὴν 
« 7 ς Ν Ἂν 3, ς “ ’ Ν ΩΝ Ἁ 3 ’ ἡγεμονείαν. ἡγεμὼν γὰρ ἣν ὁ ξενοφῶν, τυγχάνεις δὲ ὧν καὶ αὐτός. 
» “-“ ᾿ Ν 53 Ν , 

ἐκεῖνος καὶ σοφὸς ἦν τὴν παιδείαν, καὶ τοὺς τρόπους κόσμιος, γέγονας 
Ν ΒΝ, ἢ “- ΄- “- σι 

καὶ αὐτὸς θαυμαστὸς τὰ τοιαῦτα. ἀλλὰ περὶ τῆς σῆς ἀρετῆς, νυνὶ 
“-“ » ᾽ ΄σ' ἴω “ 

ταῦτα. ἐτυπώθη δ᾽ ὁμοῦ ἡρωδιανὸς περὶ τῆς μετὰ μάρκον βασιλείας, 
Ὗ ΄ Ν ὔ ῳ ᾿ ’ ᾿Ὶ “-“ δ 

καὶ πλήθωνος τὰ παραλειπόμενα, καὶ σχόλιά τινα πάνυ ἀναγκαῖα ἐς 
, ον “- -“" ΄σ ΄- θουκυδίδην, ὧν χωρὶς, μικροῦ δεῖν ἀξύνετος ὁ συγγραφεύς. ταῦτα δὴ 

Φ 3 “ “ ) οὖν σοι ἐδωρησάμην, ἀρεστὰ, καὶ κεχαρισμένα ποιεῖσθαϊΐ σοι νομίζων, 
ἊΨ Μ “ Ὁ - ἤ καὶ ὅπως εἴη παρὰ σοὶ μνημεῖον, ἧς ἔχων ἀεὶ διατετέλεκα πρὸς τέ σε, 
Ν Ν ᾿ ΄ 3 ’, Υ̓́ Υ Ἂ Ων καὶ τὴν σὴν βασιλείαν εὐνοίας. ἔρρωσο. Ἐ;νετίησιν ἀνθεστηριῶνος 

; ͵ - ἡ ἃ ζΖ 

τέτάρτῃ ἐπὶ δέκα α. φ.γ. 

" 



ΡΗΔΕΑΊΤΙΟ 

1. σ.. ΒΟΉΝ ΤΌ ΒΟ, 

1) ᾿ρϑῶ Χοπορμοηύ5 ατθθοὰ Η!βύογϊα ρϑιιοῶ ῬγροΥῚ ᾿αθθῦ, 
ααΐθιβ δὶ Ἰθούου. δηϊμηση ὈΘΠη6 ρυεοραγαύππι δα θοῦ ομθμ ΠΟΥΏΙΩ 
ΠΌτουπὶ ὐνα!ουϊῦ, πᾺ}}101 ἃ νΘΡῸ 1πάΠ010 θὰπὶ ΔΌΘΓΓΑΓΘ ῬΟΒΒΘ 
ὁοηῇάο. Αρίπιη δῦ ᾿πιὰπὶ 6]18 ᾧ πο ἰδίου ᾧ ΤΊ πογαϊὰθ 
ΘΟΠαΠδθ, οἰ] 8 Ῥοβύγοπιιπη ΔΉΠμη δύδῦϊπη ἃῸ ἰπἰτο ΔΌβοϊντ 

ΣΧ ΠΟόΡΒοη, οὐϊδηι ἢ ΤΟΙ. 115 ΒΙΘΏΦΠΑ1Β τη ΓΘ ΤΟΥ 1415 ΒΘοα 8, 
411 βἰηρι!οβ. 61} ῬΘΙορομΠθβιδοὶ ϑΠΠΟῸΒ ΨΘΡΙΒ, δδδύθο]β ΠΙΘΠΉΙΒΟΙ1Θ 
ῃού]5. ἀἰβυϊ χα, ΑἸΠΟΥΙΠῚ 6Π1πΠῚ ΟἸΥΠΡΙΔΟΟΥ ΠῚ ποίΪ8, ἀπὸ ΘῸΠῚ 
Ατομποηύσμη ποι θτι5. Ροβιθ15, ΠΙΒθΟΥ Ια πὶ ὈΓΙπητπὴ ΤΊΠπηθθιιπη (185- 
{1 χῖ856. δαμπηοηιῦ ῬΟΪΥΌΙ5Ρ, οα]α8 θυ η]ο 88. ῬΓΙΠΏΙΒ 

ἃ Μη [)᾽οπυϑίαπη ΔΙ ΙΟΔΓΏδ85- 
ΒΘΏΒΘΠῚ ἴῃ ᾿παϊοῖο 46 Τα γ1α6 {. 6, 
Ρ. 820. 6α. Πρῖβκ. αἴσογα : Οὐδεὶς γὰρ 
τῶν μεταγενεστέρων συγγραφέων θερεί- 
αις καὶ χειμῶσι διεῖλε τὴν ἱστορίαν, ἀλλὰ 
πάντες τὰς τετριμμένας μετῆλθον. Δὴ 
ΧοΠορμοηίΐθμ, οατη “ μτιον 1415 Πἰβίο- 
ΥἼ8Π| ΘΟ ΠΥ οῦ, Θ 86ΠῈ [ΘΙ ΡΟΥῚΒ α]- 
ΨΊΒΙΟΠΘ τ} ἀΘ 1586. σθηβαϊ, Δἀθοατιθ 

ΧΟΠΟΡΠΟ 15 Π 6]]θηῖοα πουηῖϊπο Τπιι- 
ογα!ᾶθδο ΠΙβίου δ ΘΟ ρυ  μοη τ εἴο- 
ΤἼΙΠῚ ΨΘΥῚ5 1] Π}ππτὴ ἸποΙ Ὁ τη ἀθοϊτητιτη 
ΔΥΟΠοπίθτῃ ΑὉΠΟΟΥ Τὴ τη ΘΉΒθτη, αὖ ἃΡ- 
Ραϊοΐῖ 6 ἰοοὸ Ἵππον α]α]5 2, 2: ἽΔμα ἦρι 
ἀρχομένῳ Πυθοδώρου ἔτι μῆνας δύο 
ἄρχοντος. Τ᾿ Μιογαϊάθπι ἱπηϊξαΐτι5. οί 
Ἰπΐου ΓΑ ΠΟ5. ΒΘ ηδ, οὐ} 5 ἸΟΟΌΓΩ 6 
ΡυΐτηΟ το Η!βιογϊασαση ρμοϑα Νο- 
Ὠἶπ8 Ρ. 00. ἃ. Νοὸ5 τὰ ὠϑίαίΐο ἴῃ 
αγώοῖα οἱ ἄϑϊα σορία ἰἰἐογὶς ἑαοῖγοῸ 
οοπηοηίία πιαπἰαυίηνιδ, πὸ νοϊ οαΐζηι 

αὐ βαἰξιαΐίηι δογιϑοηαῖο ἰθοίογηη αἸηιο 5 
ΤΟΥΣ 

Ρ ΤοουΒ ῬΟΪΥΌΪ ΠΥ] 12, 6.12: Ὃ 
γὰρ τὰς συγκρίσεις ποιούμενος ἀνέκαθεν 
τὴν ᾿Εφόρων πρὸς τοὺς βασιλεῖς τοὺς 

ἐν Λακεδαίμονι, καὶ τοὺς ἄρχοντας τοὺς 
᾿Αθήνῃσι καὶ τὰς ἱερείας τὰς ἐν Άργει 
παραβάλλων πρὸς τοὺς ᾿Ολυμπιονίκας;" 
καὶ τὰς ἁμαρτίας τῶν πόλεων περὶ τὰς 
ἀναγραφὰς τὰς τούτων ἐξελέγχων, παρὰ 
τρίμηνον ἐχούσας τὸ διάφορον, οὗτός 
ἐστι. καὶ μὴν ὃ τὰς τοῦ ὀπισθοδόμου 
στήλας καὶ τὰς ἐν ταῖς φλιαῖς τῶν ναῶν 
προξενίας ἐξευρὼν Τίμαιός ἐστιν. ροί 8 
ΟΡ 5. ΟΥἸΠ]Οατα οὔ. ΟὨΤΟΠΟ]ΟρΊ α 81}- 
Θσιουθ νἱαθίαῦ απᾶτη ἰδίου τα τιδιὶ 
ΟἸγτρΙαάππη ἃ ΤΠ Ἴπηδθο ρσῖπηο ἀἰβίϊη- 
οἴαπη. ΟἸγΙηρΙοπϊοασιιπ οδἰα] ορττη 
ΡΠ ατὴ ΘΙ 1586 ΗἸρρίαμῃ Ε]θαπι [65- 
ἰαῦαν Ρ] αάτοῃτιΒ ΝΝ μη α. 1. Δ ἀ6}8 : 
ἀπ᾽ οὐδενὸς ὁρμώμενον ἀναγκαίου πρὸς 
πίστιν. ὕπ46 σοχηραγαί ποῖα ΟἸγτη- 
Ρἰαάτπτα δἀτποάϊπι ναράτη δἱ ᾿ἱποθυΐδτη 
6556 1ῃ ΔηΓΟ ῈΙΟΥΊ 115 ΤΘι ΡΟΣ 115 Ἰάθ τα 
ΡῬΙᾺΓΆγΟ 8. Αἰγτηαί. αβριοασὶ Ἰϊοθί 
“ΤΊ Ππηεθιιὴ ἤὰπς ΟὨΤΟΠΟΙ]ΟρΊΘ ΡΑΓΘ ΠῚ 
ΘΟΥΓΙΡΘΓΘ. ὩρΡΟΎΘΒΒΙΙη [1556 1Π ΟΡΘΓΘ, 
ἀρ χῃο Ῥο]γΌῖι5 Ἰοααϊζαγ. ϑ6α ἀπῆθαᾶ 
ΘΧαυγθητι8. ΔΏΠι5, ατιο ΗἸΡΡΙα5. οᾶ- 
ἰΔ]οστιπ Ρα]οαν:. Οὐοπῇ. Τοηβῖτβ Ρ. 

344. 



ΡΒΕΖΒΑΤΙΟ ΒΟΗΝΕΙΘΌΈΕΒΙ. ΧΙΧ 

Μδυβῆδη), Θαπατ6 βϑουύαβ Π)οά νν6}} οὐ ΟΟΥ̓ΒΙΩΙ ἃ ηηῸ8 ΟἸΥΡΙῚ ΟΕ, 
ΔΠΠΙΒ. ΓΘ]. 15. Ὀ6}}1 ῬΟΙΟΡοπΠοβίδοὶ πδίθγα! θι5, ἤῸΠ ᾿ὔθηι Ὀ6]]}} 
Βωροίϊοὶ, (ον 186], Δ ἀἸέοβ, Ὁ ΔΙΠΙΘηδ τηδητι 6556 ἀπ] ΟΠ γ ΥπΠῸ. 

Αἴαιο δϑοάθπὶ Ραμ Διριπηθηΐο Δ] ΘΠ) ΠΟΙ] Π11ΠῚ ΔΙ’ Ὁ ΠΟὨ [ΠῚ 

αὔθ. ΘΡΠΟΓΟΙ ΠῚ) ἃ ΠΠ15. 61} ῬΘΙΟΡΟΠΉΘΒΙΔΟΙ ΤΘ]14 115 ΔΙ ΟΥῸΠῚ 
διοίογιύαβθ οοην ποι. Ηοο Ἰριταν οχῦλῶ ΟΠΊΠΘΠὶ απ 1 Ὁ] ΟΠ 

ΡοΒβιδιΠ Θθ86. σθηβθο, πούδϑ ἔθ ΡΟΥ ΠῚ ΟἸΊΠΘΑ, ργδοίθυ. ᾿ϑίαβ ΤΠιι- 
οΥἀἸάθα8 5θι παῦαγ]οβ, απᾶ8. ΠΟάϊο 1ἢ ΡΥΊΟΥΙῚΒ Χ ΘΠΟΡ ΠΟηὐΙ85. 11- 

ὈγῚ5 ἀποθιβ ἈΡΡοβιύαβ. σοπαρ οἴ πγιβ, ἀἸνθυβατη ἃ Χ ΘΠοΟρΡΠοπΐθ οὗ 

ΡΙδηθ Ἰρῃούμμ Πα 616 διιοίογθμ, 46. οα]β Πάθ ροβέθῳ ρϑιοΙβ ΥἹ- 

ἀθΌΙπλι5. οὖβι 1η θὸ νο] γϑίϑ ] πο νοὶ Ομ Πη Π40 ΠῸΠ 60 ΠῸΠῸ 

Θἰα θου πη τπιπὶ 6586 ρΡαΐο. 
Απίθ οπιηΐϊὰ Θχδιη! αἰ τητι5. Ἰοοιη ΙΟΔΟΡῚ 5160 .}1 ΧΙ], ὁ. 42. 

ὉΌῚ ἀθ πὰο ΣΧ ΘΠΟΡ ΠΟ 5 Πἰβύουια οχ ΤΠ πογἀϊάθα ὡρία οὐ ΘΟ ΠΘΧΘ 
ἴὔῳ ὑγᾶῦ δ Ὁ ἃηπο 2. ΟἸΥΠΡΙΔ 415 92. Ἀθριβ, ᾿ηααϊ, ππσιθααδ 

ΠΔΡΡΑὐ15 ΠΟΥ ἀ1165 ΟΡῸΒ ΒΤ ΘΟΠΟΙ 10, 410 ΔΠΏΟΥΠ “ΠΟΙ ΓΠῚ 
δὲ νἹρί πὶ! ΙΒ ΟΥ Δ Π1] ΘΟΙΏΡΙΘΧῸΒ οού. ΑΌ θοάθῃι διΐοιη 1π46 
ἰθῦροῦθ, ἴῃ ατὸ βυθδυίογαύ ᾿μποΥ ἀἸ θα, ΘΧΟΥΘῚ ΑΘΠΟΡΠΟη οὗ 
ΤΠΘΟΡΟΠΊΡΙΙΒ ΤῸΒ ρϑϑῦδβ ΟἿ ΘΘΟΙΠῚ ΡΘΥΒΟΙ ΡΟ ηὗ ; ῃἰσ ΌΙάΘΙ 

ΘΠΠΟΡᾺΠῚ βορύθμπηθοπ] βρϑύμιπ) ΠΡῚ5 ἀποάθοϊπι ΘΟΙΡΙΘΧιθ ἴῃ 
Ραρπῶ Πᾶν 8}} δὰ Ομ άππη β ὈΒὑ 1010 ; 1116 νΘ1Ὸ ΔηΠοττπὶ απ ἀγαρτηθδ 

ϑὺ οοὔο Πιβίον!ϑπι 84 που ύθιη ΕραιἸποπάξ τπβαπ6 ἀράϊιχιῦύ. Ηδθθο 
Πιοάουιβ, 4] Ραρηδπὶ πῶνϑίθη δὰ (ὑπιάπιη ἀπηούαν! δι Ὁ ΔΠΠῸ 
2. ΟἸγριδ 18. 96. πιοῦῖθηλ διιύθη ΕἸΡΔΠΠΟμἀδΒ βα Ὁ ΔΠΠΟ 2. 

ΟἸνπρ 415 104. [ἢ αὰδ ΓΔΙΊΟΠΘ ΠΕΠΊΘΙ ΙΒ ΘΠΠΟΙΠῚ Χ ΘηΟΡΠοηΐο- 

ΟΥ̓ 48. δα ΟἸγΙΊΡΙΘΟΒ γϑἰαῦμδ, 51 ἃ ὑθυθο ἃπη0 ΟἸΥΠΊΡΙΔ 418 92. 

ΘΟΘΡΘΥῚΒ ΠΠΊΘΤΘΤΘ, ὈΘΠ6 οοηδβίδῦ ; ΔΗΠΟΓΙΊΠΏ γΘΙῸ ΓΤ ΠΘΟΡΟΠΙΡΙ ΘΟΙ ΠῚ 

17. ΠΙΙΠΊΘΙΙΒ, Ε1 ΔῸ Θοάθιη 2. 8ΔηΠη0 ΟἸγρΡ. 92. ΘΧΟΓΠΙΔΥΙΒ, οὗ 
ΔΠΠαΙη 2. ΟἸγιηρ. 96. απο νἹἱοίογιῳ ΟὐποΩὶ «ἃ πτάππη οοηὑ]ριῦ 6 Χ 
τα οηθ ΠΙΟΟΥΙΊ, ΘΟΠΊΡΡΟΠΘΠΘΓῚ8, ἸΠῸ ΤΠ]ΠΟΙ, ΔΏΠΟΙ ΠῚ ΒΟ] 

βθχάθοιῃη οἴποιῦαγ. ΤρΡῚΌΙ ΠΙΙΠΊΘΙ ΠῚ] ΘΟΠ ΠΥ ορουῦζοῦ ἃ ΔΏΠΌΙ 
4. ΟἸγμρ 415 ο6. απὸ ᾿πϑιηΐθ ΟΟΠΟΙΙ ν]ἱούουιδπι ΘΠ ρΊ586. ἀἄ6- 
πιοηδύγαν! Πάν 6}}1. Αὐαᾳπθ τὰ 1ρ86 Π͵ῚΟΟΥτΙ8. ΘΥΓΟΙΘΠῚ ΒΙΠΠ Ἰῃ 

δηηούδηαο ν]ἱούουϊθθ ΟὉΠΟΠΙΒ. ΠΔΥΔ}15 ἀΠη0 ΟἸΥρΡΙοΟ τηδηϊϑαύανη, 
αὖ ΡΥ ΘΟΪαΡο δαμηοηιύ Ιἄθιη [αν Ε]]. 

Βοβάθιῃ δῆποβ ΟἸγιηρίοοβ δὰ ἰβύογίδπι Του ἀἴ415. ὑγαηβίμ 
Πιοάογιβ, απδτῃ 1η Ιοοο δηΐθω ἰαιιἀαῦο ν]ρ]ηὐ] οὐ ΔΓ ἢ Δ ΠΟΙΊΙΠῚ 

βραύϊαμη ΘΟ ] θοῦ αἱ, σατ διηθὴ ᾿ρ86 “πον ἀ1468 ὃ, ΤΟΘ. ΔΠΠΟΒ 

ὯΘ 4] 46 91. ἸηὐΘΡΤῸΒ. 58. ΔΌΒΟΙΝΙ556, ΒοΠοϑὺ παύμπγα θα, δ ντηθί. 
Νἧ νθῇῸ ΠΙΙΠΊΘΙῸΒ ἴῃ ΠΙΟΔΟΙΡῚ Ιο00 ΔΙύοΓΟ 12, 37. οὖ ἃ [)1ΟΉΎΒΙῸ 

ΗἩΙΙοΔ ΠΔΒΒΘΏΒΙ ΓΘρΘΟοΒ ἃ ΠΌΓΘΥῚΒ ΘΟΥΤΡύΟΒ [1556 ΒΕΒΡΙΘΘΠΊΙΙ 

Ὀ 2 



χὰ ΡΒΑΒΑΤΙΟ 

οαπὶ [)οάννο]1ο, τϑοΐθ δἀμπηοηνῦ Θυ Ιβϑίτηιβ Δ Θαβο ηρῖθ ἃ 
ἃπποὸ ῬυύΠοάοΥἽ ΔΡοΒμομθϊ8, ἃ ατιο ΠΙβύου!μη Ὁ6]}1 ῬΘΙοροπῃηθβίδοὶ 
ΘΧΟΙΒΙΒ. οϑὺ ΤΠπογάἸάθθ, δ δηπιπὶ ΤΠ ΠΘΟΡΟΠΊΡΙ, απὸ ΘΟΠΟΙιϑΙῦ 

ΟΡτ5. πη πΊουῦα]6, ΘΟ ΔΠΠΟΒ ΥἹΡῚ Ὁ] οὐ ἄτιοβ, βο σού ΟἸ ΓΡΙΘΟΒ, 
41 ποῦν 165 ΤΟΥ 1415 οῦ Χ ΘΠΟΡΠΟΠΌΙΒ ΔΠΠΟΒ θυ τηϑάϊοβ αἰν]- 
ἀπηῦ. Ουδῦθ θθη6 ἃ οάνο!]ο δοηβυιθῦαβ ΦΠΠΟΡαΙη Χ ΘΠΟΡΠοη- 

θοῦ Π} ΤΆ ΙΟΠΘΒ οἴ ΟἸΥΠΊΡΙΟΙ8. ΘΟ ρα ύουιΠι ὑγαηβθα}} οὐδ} ΘΧ 

ΑΠΠΔΠ 5. δ᾽ .5. ἴῃ ΠΠΔΥΡΊΠΘΠῚ ΡΔΡΊΠδγπτη, ἰῷ αὖ ΟἸΥΠΙΡΙΘΟΥ ΤΩ 
ΔΠΠΟΙΙΠΙ ἀπο ἀἸπ] ἀἸαύθθ ρᾶυύθα δὰ ἀπππὴ πδῦ γα θη ΝΧὶ ΘΠοΡποη- 

ἰθιη πδο ἔονπλαϊὼ ΟἸγιηρ. 92 { 3. ὃ, ΟἸΥ ΠΡ. 95 Φ δηπούαγθηθα!. 

Τὴ ΓΘΙΠῚ ΡΒΔΙ ΠῚ ΠΔΡΓΔὕΟΠΘ ΡΘΙ ΦΠΠΟΒ αΠπϑαταριηίω οοὔο 4185- 
Ροπβῶπάδ θηϊθα!ῦ ἱπρθπῖπὶ οὗ ἀπ] ρϑηὐϊῳ 1)οανν6}}1, οα} 18 Α ΠΠα 68 
ΧοπορΠοηΐίθοβ νοὶ] 1460 ἤπ10 ποβύνθο θα] Οὴ1 ϑἀἀθη 08 ΘΘΗΒΙΠΠΊΉΠ8, 

αὖ Ἰδοΐου ΑἸ] ρθη 5 τύ ομΘ Βα ΘΠ που ΟἸΥΠΙΡΊ ΘΟ τη ἴηι ΤΠ ΡῚΠΘ Ρᾶ- 
ΘΊ ΠΥ ΠῚ ΦΡΡΟΒΙΦΟΙΙΠῚ ΘΟΡΏΟΒΟΘΓΘ θὺ ῬοηάΘΥΆ 16, δύαπθ τῷ Χοπηο- 
ῬΠοηδΙ5 ΠΡ δύ! ΟΠΘΠ1 ΟΠ ΥΘΙΙΘ ΟΡ ΠῚ] ΒΟΥ ρύοτιιπι [10 115 οὐ ἔγαρ- 
ΠΙΘΗ 18 ΘΟΙΡΔΓ 16, Θὗ 51 απδθ ἕου 8 Ποη πη} βα 8 αρῦο ϑῦ ΘοποΙ ΠΟ 
ΟΡΑΙΠη6 ἀρ θύω βαηῦ ἰοθῶ, 1056 γϑοῦϊιβ ΟΥἀΠ8 Γ6 δῦ γΓαύϊοπθϑ ΠΟ νγ6}}1 
ΠΟΥ͂ῚΒ ΔΡΡῚΙΠΊΘΗ 15 ὑθη ΡΟΥ ΠῚ ΘΟΠΠΥΤΩΔΤΘ ροβδθῦ. 

Ιῃ 4115 Ὀ611 ῬΘΙΟρΡΟΠΠΘΒΙΔΟΙ ΔΠΏΪΒ ΠΕΠΊΘΡΆΠ415 οὐ ρον ΟἸγπ.- 
ῬΙΟΟΒ. ΔΠΠΟΒ αἸρΘΥΘηα15. νὰ]4θ παοιβαιθ Ἰωθογαγιηῦ ὙΠ ἀΟΟΙΪ, 
ΧΌΟΙΠ ΟΡΙΠΙΟΠ6 5. ΘΟΠΟΙΠ ΓΘ 1ηΐθ 1 56 Θοηδύμδβ ϑϑῦ ροβύχθμηιβ Η185- 
ΤΟΥΪϑῈ αγέθοο Ιου 5. Δ΄. Ναί. Μογδ. 

ΘΟΙΠΠοϑῦ ἴῃ ΠΟΤῚ 2. ΘᾶΡ. 4. ΒΘοΌΙοΠ6 9. ροϑὺ ἀϊγαῦος. Αὐμθπ γα 
ἸΟΠΡῸΒ ΠΉΠΓῸΒ πεθο δα ἀππύαν: Ηφοο πηϊνουβῶ Πυυϑϑηάον Τιδοθάρο- 
Π]ΟΠ 15 ὑγϑ 110 σι εοϑύαθ]β. ἢ πθπῚ, αῶ ροϑῦ 28. ΦΠΠῈΠῚ βθχὑπ 10 

ΤΏ ΘΏΒΘΠῚ 6110 ῬΘΙοροπηθβίδθο ἢΠ1Β θϑῦ Ἰπηροϑιύιβ. [61 πΠ46 θπα- 
πηθΡαῦ ΕΡΠΟΥΟΒ. Πού ὃ οὐ ΟἸΠ] 10 ΔΠΠΟΡΙΠ ΘΡΟΠΥΤΠΟΒ 20 

Ἡπὰηο ἸΡῚ 1 ΠΕΠΊΘΙ ΠῚ ΔΠΠΟΓΡΙΙΠῚ 2 ὃ ΘΠ ΕἸ] 410 οἰ1Πὶ νΠ ἀοοῦ! δὰ 
ῬΌΙΟΠΘ5. ΘΠΠΟΙ ΠΏ ὨδύμΓ] πὶ, απὰϑ οαπὶ ΠΟ 146. βθοιύιβ θϑῦ 
ΧΟΠΟΡΠΟΗ, ΔΟΘΟΠ ΠΟ 816 νϑ]]θηὐ, ἀἸβουθρδη τ ᾿ΠΒΙΡΉΘΠῚ ΓΘΡΘΙΘ- 
ΤΠ, ΘΔ 4116 νΩΤῚΒ ΠΟ Ἅ158 0] ]6γ6 βαύορουιηῦ. δ ϑυαμῃ τϑούθ δά- 
ΠΊΟηκὐ αὔαιιθ ΟΡΟΙΌΒ9 ἀοοιῦ ΜΟΥΒ, ΘΠ] ΠΕΊΘΕΙ ΦΠΠΟΙΙΠῚ 28 
ΟαΠ ΑἸ] 410 586 ΟἸγρΡΙΘουτη, ΠΟ παν ἢ. [πη] 0]π1πΠὶ ΘΗΪΠῚ 
Ὀ61} ῬϑΙορομηθϑῖδοὶ, Θοπβθη θηὐθιι5 ΟΠ ΡΟ ΠΟ] ΟΡῚΒ. ΟΠ  θ 1185, ᾿ποῖ- 
αἰῦ ἴῃ ἃπηππη 1. ΟἸγηρΡ. 87; πιιΡῚ5 δαΐθη ΑὐΠΘΠΔΡ ΠῚ ἸΟΠΡῚΒ 
αὐ δ, μοβύθῳ ὑγρι ηὔδα νΙΓΟΓ ΠῚ ᾿ΠΡΘΡ πὶ ᾿πϑυϊςαὔπτα δ Ὁ ἤπΘΠὶ 
τοϑίαςια, ποὺ δῦ, ᾿ηἰ01ὸ ΟἸΥ Πρ 415. 94. 56 ἅΠΠ0Ὸ 1. ΟἸγΙΏΡΙΟΙ 
ΘὨΪΠῚ ΦΠΗ1 Ὡ Ὁ εοϑύαῦθ 561 ΠΊΘη86 Ἡ θοαθομθθοπο Αἰύϊοο ἱποὶρὶπηΐ, 
4 ΑΤΟΠοπῖθβ οὔ ΓΘ] 1611} πηδριβυναὔτιβ ΓΘΙΡΕ ὈΪ1ΟτΘ ΘΠ} ἰδ ΟΠ ΘΠῚ 

ΦαΒΡΙοα θα ηίτν, Αἴααθ τὰ ἃηηὶ ΟἸγρΡΙοὶ ἃὉ ΟἸγ Πρ 15 8,7. ὩΠΠῸ 



“ΟΗΝΕΙΒΘΈΕΒΙ. ΧΧῚ 

ι. ἀθάποῦ δὰ ΟἸγπιρίδἶθ ο(. δηπιπ 1. ΘΠ ὐτι} ΔΙ 20. ἃ 
4115. 51 Ροβίγθιηαμ αἸπ] ἀἸδίιπη ἀθύ ΧΘΙῚΒ, ΓΘ μι" ΠῚ 
,“8:. Ουῶ αυϊάθιη ἴῃ ταύϊομθ τϊπὶ ποὺ ππππὶ αἸβρ]οοῦ, αποά 

ΠΊΘΏΒΘΒ Β6Χ ΠΕΠΊΘΙ Δ 11 ΡΥτούθυ" 2 ὃ ΦΏΠΟΒ ; [πὶ ΘΟΠΙρα αὐ ἢ Θ. ΘΗ]ΠῚ 
ΦΠΠΟΙΠ. ΟἸΥ ΠῚ ΡΙΘΟΥΙΠῚ ΤΠΘΏΒΘΒ. ΠΙΙΠΊΘΥΓΔΙῚ ΠΟ ΒΟ]Θηΐ ; ΠΘΟ ΘΟΙΠῚ 
ἴῃ ΦΠη15 Το γ ἀϊθὶβ. 21. πο ἰηὐΘρ 5. ὑϑπΊθη, οῦ παῦαγ! Πθτι8, οἵμπὶ 
ΟἸγΙΡΙΟΙ5. 22. ΘΟΠΙΡὩ ΓΔ Π415, τῶ] οηθι Πα θαϊῦ ΠΟ ΟΥ ΙΒ. 

γ ουθῶ Ἰριῦαν 111, αα]θιι5. πα ΘΠ} ΦΠΠΟΙμ. Ὁ6]}1 ΡΘΙοροπηο- 
5801 Βθπχὶῦ διιοῦοι,, δα 18 πιαϊύα, (40 1Π1010. ΘΏ]11} ΒΘΟΥΙΟΠΙΒ 9. δὰ 

1 ΌΠ1πΔ ΒΘΟΌΙΟΠΙΒ 11. ΡΡΟΟΘΈΡΡΙΠὉ) Ὁ ἸΠ Θ ΡΟ αῦογθ ᾿η θυ βου ύα 6856, 
ὭΘΟΘΘΒ6. οδὺ αὖ βύαύθιδμηιιβ. 51 Θηῖ 1116 Δ ΠΠῸ5. ΟἸΥΠΡΊΟΟΒ, τἰὖ] 

νἹἀθίι, παπηθγανῦ, βύα τη ΠΟ Ρ80 ᾿ΠᾺ 1010 ἈΡρΡΊΊΘΓΟ ᾿Ιοϑῦ ὩΙ ΘΠ ΠῚ 

γα ῦ]ΟὨ15. Πα] 118 ἀπούογθοιη. ὴῶ ΘΠΪΠῚ 51] πὖ γνο] ἰϑϑοὺ Χ ΘΠΟΡΠΟΗ, 

ἀοθοῦαῦ θαμάθπι οὐ τ] 1118. ΠΙΒύΟΥΙϑ8. δι1δ8 ΦΠΠ18. ΦΟΘΟΠΊΠΊΟΑ ΑΙ ; 
αποαὰ ὑδηθῃ 18. 1] 1116 θοῦ. [906 ΔΠΠΗΙΒ γΟΓῸ πδύπγα! θτι5. 51 ηιι- 

ΠΊΘΙ ΠῚ 28. ΠΏ ΠΟΙ ΠῚ Οἴαη (ἸΠ] 10 1η6]}}101 νο]αϊῦ, ὕππὶ νΘΥῸ ΤῸ- 
Ραρπῃαὺ διυοίονταῦ! “ΠΟΥ 118. 5, 26. αὶ 6110 Ῥο]οροπηθβιᾶθο 
ΘΒΒΙΡῃ γοΥαῦ Ὁ ΠΠΟΒ ὑδηθαπηι βθρύθηι οὐ νἱριην]. 

ὐὑμπη ποὺ 1πῴθιΡο]ύ!οπ]β διοίοσο οοηβθηθιῦ 15, 411 ΟΥΔύΙΟΠΙ 

ΧΟΠορῃοηΐθεθ ἰηὐθυβουιῦ, οὐ ααϊθιιβάδηη 61} ῬΘΙΟρΟΠ ΠΟΘΙ Δ ΟΙ 

ΘΠΠΙΒ Παύαγ θι8, ΠΟῚ ΟΠΏΠΙΌιΒ, ἀπο ΠΣ ΠῚ ΠΊΘΡΟ ἸΘούοΟΥῚ 

ΘΟΟΙΑΙῦ, ΠΙΠΠΘΙῸΒ ὩρΡοϑιηύ. [Τύφ ΘΠ1ΠῚ ΘΔΡΙΟΒ. 4. ΠὈΤῚ 1. 1Π|{10 
δηπούαν!ῦ, ΘΧΊ556 τὴ 6110 ῬΘΙΟΡΟΠ ΘΒ 60 ΦηΠΟΒ. ἸπέΘΡΤῸΒ ἀΠῸ5 
δὲ νἹἱριηὐ] οὐ ὑθυύμα μι ̓ ΠΟΙρΟγΘ. [θη 1Π1010 οαρΙθα 6. ἃ ἀΒ011ρ- 
510, ΔΠΠΟΒ 6}}1} δύ. 18 ΠῚ οἤἤΧΊβθΘ απδύποι. οὐ νἱρὶηῦ]. 1)6- 
ΠΙ] 6 ἴῃ ΠΟΤῚ 2. οἂρ. 1, βθοῦ. 7. ἃπῃούωνιῦ ϑΏΠΟΒ ὑππὶ Ὁ6}}1 [61ο- 

ΡΟΠΗΘΒΙΔΟΙ 11 ΘΧῚ 556 4] Π4116 οὐ νἹΡΊηὐ], οὗ βοχύμπῃ ἃρῚ. Αἴὐαιθ 
τω δι “ΡΟ 1} ὑγ]ριηύα, ὑυγϑηπου πὶ ᾿πϑὑϊτπιῦππ| ἀθοιγγιηὖ ΔΠΠΪ 

ΤΉ ον 461 βορύθηι οἱ ν]ριηΐ!. 
Οὐ νου πη δοοθαϊῦ απερθϑῦϊο 46 γα ]οη6 θῶ, απδπη βθοαύια οϑῦ, 

αα Βα 118 116 {πουῖῦ, 41 «ποθι ᾿ῃ ἸοοΙβ ΟἸγμριδάτιπι ποΐϑι ἃρ- 
Ροβιιύ. οι Ποθὺ 1010 ΟΡ 5. 2. ΠΌΡῚ 1. δά βουιρδιῦ ΟἸγΥΠρΙ θη 
93. δὔαιιθ ᾿ὔθυμη ΠΠὈΤῚ 2. ΟΡ. 32. ΟἸν πὴ ρΙάθιι 94. ΠΟ Ροβιῦο 481- 

ἄθιη ρΡ80 ΠυΠηΘΙῸ, 56 θά τὑ15. ὑδηΐαπι νἹούογατη ΟἸΥ ΠῚ ΡΙΘΟΥ πὶ πο- 
Π]Π1ιι8. (πο 51 ἢὰ5 ΟἸγιηριδάτιῃ πούδϑ οἴιπὶ ΔΠΠ15 Πα Δ] 0118, 

41π8168 δὲ αιοῦ πιιπηθ ανῦ ΧΘΠΟΡΠΟῚ ἴῃ ᾿δύϊ8 Ἰοοῖβ, ΘΟ ΡΥ ν ΟΓΙΒ, 
᾿πιὐππιπὶ ΟἸ τ ρΙ Δ 15. 93. ᾿ποιἀθὺ ᾿η ἃπηϊ πὶ 22. Ὁ6}} ΡΘΙΟρΡοηποβίδοὶ 
οχϑαηΐθηι, ΟἸγρΡΙΔ 15 δυιύθηι 94. ἴῃ Φηππτη Ὀ6}}1 27., ὁα πὶ ἀοθονοῦ 

ἴῃ ΔΗΠΙΠῚ 26. ΘΧθιιηΐθη ΘΟ γθηΪΓθ. [ὑδηιιθ πεθὸ ΟἸγπιρίδάπιτη 

ΟΕ ΔΠΠΙΒ ΧΘΠΟΡΠΠοηὐθβ ΘΟ ρ ΓΑ[10 5101 1ρ88 δανουβαύαι Π00 Τ0- 

ζαθαύϊοηο οορίοβῳ πα ]ρθῦ. 



ΧΧῚ ΡΒΦΕΑΤΙΟ 

ΑἸταμι ἰρτῦαν οὐ ἀϊνθυβαηι διούογοιη πῶ θθ. 6 νιἀθύῦιν ΠΠ|ὼ ρϑιηΐηδ 
ΟἸγιρ άπ) πυπηθιαύϊο, αι ἰογύαβθθθ βουρύουΘ ΠῚ ΠΟάῚΘ ΠΟΌΪΒ 
Ἰφιιούμπ βϑοιιῦαϑ, τ] τα Θαβάθῃ ΠΔΡΡΑΤῚ 51 Ὁ ἃΠΠῸ ΡΥ πο ΟἸΥ Πρ Ι- 
815. 93. οὖ 94. ν]ἀθγαξ, θοῦ ΔΠΠΟΙ ΠῚ ΠΙΙΠΠΘΓῸΒ ΧΘΠΟΡΠΟΠΙΙ 
᾿πΠΘΡ 55:16 ᾿ηϑου ας. ἘΝ 1556 νΘΓῸ νΆΓΠΒ ΤΟ 415 Δ ὈΘΥΓαύα πὶ 1Π Δ ΠΏ 

θ6}1}: ῬΘΙοΡοΠΠΘβΙδοὶ οὐ ΘΠ ΘΓ ΒΙΟΠΪΒ5. ΓΟΡΌΤΩ οὖ ΓΘΙΡ.Ό]Ιοϑα Αἰ θηῖ- 
ΘΏΒΙ ΠῚ 5110 ᾿ΠΠΡΟΙΊΟ ὑγιριηύα ὑυγδππου πη, ΘΟΠΙΡαὐ  Π418, ν6] ᾿η49 
Ραϊοῦ, αιοά ΤΙ οΤ 5 Πρ Θυ πὶ ΠΟΥ ΠῚ ὑγγϑῃΠοΡιἢ} πηὰ]6 δα ἤΠΘΙα 
᾿ϑαπ6 ΟἸγΠρΙ 415 94. Ρεογορανιῦ. 

Βαρογθϑῖ πιδχιηϊῶ ἴῃ ρθῶ ΧΟΠΟΡΠΟ 8. ογαύϊοηθ οὐ πἰβύουϊδ 
αἀἸΠΠομ] δ 5 51] ποὴ οχρ!!οδπάδ, ααοὰ ΠΘΥΕῚ νἱχ ροὐοβῦ, ἰαπηθη Δ Πηο- 
ἰαπάα, δ Ποοῦ δηὶ ΤΟΥ Ἰ61 21. τ 15 Ὡβοῖνιῦ δὐδύϊμτη 
Δ 1η1610 μἰβύουθ Χ ΘηΌΡΠοη, οὖ Ραρπαῃ) Πᾶνα ]Θπὶ οὐπὶ 1) ΟΥΊΘῸ 
οὐ Μιμάδνο ἰφούδιη 40 ΑΘ ΠΙΘηΒΙθι1ι8. ὩΟΟΙ ἀ1556. αἰὖ σα Ὁ 11 1π|Π} 
Π]Θη15. ΑὈΒῖησ πδυγαῦϊο ἀθοῦντῖῦ δὰ ἥπθμῃ οδρι15. Πα ]ὼ ΠΟΥῚ 

ΔΏΠΙ πϑύαγα 18. Ἰη θυ ροβιύα ποῦδ, απι88 ἀθυηττη 1010 ΟΡ 18. 2. ἃΡ- 
Ροβιύῳ οοπϑριοιῦαιν, 'Τδηὶ πιυ]ῦω ἀαῦθηι παρυαπύῃν δούς [5856 1Π 
ΠοΟ οδρΙΐθ, τι πα}}1ὸ τηοάο Δ ηΠῚ Πα Γ 15 ΓΘ]  ἶδθ, Π6 0 ̓ρϑῶ δάθο 
ΠΙΘΠῚ5 Βα δθοιύω θὰ ΘᾶΡΟΙ 6 ρούιϊβθθ νἹἀθαηΐανρ. Ῥυγεούθυθδ, θ01η- 

Ραναύα ΠΙΟΟΥῚ ΠΔΥΓΑΡΟΏΘ. 8156 }186 ΤΟΥ ΠῚ ΔΡΡΙΠΊΘηΟ5, ἀοοιῦ 
ΡΤ 8 ῬΑ] ΘΡ5. Εχογοιῦῦ. δα Οὐ. Αποίογοϑ Ρ. ὅο. οὐ ροϑβύ ϑυτη 

Το 6}185, ἀπποῦτΠ] ΦΠΠΟΓ ΠῚ ΤῸ 5. ρϑδύδϑ 0 πο πππη οαραῦ 90]- 
Ἰαΐαβ, 66 βαῦϊβ. οΪδγθ ΦΠΠΟΓΙΠῚ αἴ γθη πὶ ἃ ΧΘΠΟΡμομΐθ ἔπι 1586 
ΟΥ̓ ΑὔΙοΠ6 ἀιδυϊποίδιη. Αἴὐαιθ δὰ ἢᾶπο Γαῦϊοπθη,, τὖ 501 ]Π]Ποϑὺ οδρὶ- 
18 ῬΥῚΠῚΙ ΤῸ ρϑϑύξδ ὃ βθοῦϊοη 6. 1ΠπΠ46 11. ἅπηο Ὁ6]11 ῬΟΙοΟΡομΠθβιϑοὶ 

ΠΟΠ 21. 5604 22. ὑγαδηΐαν, δοσοιημηοάδνθ νοϊοαῦ ῬΔΙΤΠΘΡΙΙΚ5 

ΠΙΠΊΘΙ ΠῚ ΘΦΏΠΟΙ ΠῚ 28. ΟἸΠΔ ΑἸ Π1410, 4π6πὶ ᾿ηὐουροϊαΐον δά 2. 
ΘΔ Ρ. 3. βθοῦ. 9. δϑβιρῃδῦ 6110 Ῥοϑὶοροππηθβίδοο. (δι 51 ταύϊο- 
ὨΘΠ ΦΙΏΡΙΘΟΙΪ ν6}15, τ ΘΠ] πααϊθα ὑδιμθπ παπιθυῖια ΟἸΥπιρ᾽ ϑπιπὶ 

ΔΡΡΟΒΙ ΓΙ σΘΠΔΪ ΔΙ, οῦ ΔΠΠΟΥΙΠ.] Ὀ6}}} ῬΘΙοΟρΡοπηθβιδοὶ ἐγ θι8 
ἴῃ ἸΟΟΙΒ. ΒΙ Πρ δῦ] ΔΡΡοβιύθ. Ρ]απθ ἔα ]βιιθ, ααθι π}}1ὰ γαὐϊοηθ 
Π66 Θπὶ ῬΔΙΠΠΘΙῚΙ [)ο ν ] ]1α 116, πθῸ οἷπὶ να]ραἹ Φηπουῖιπ Ὀ6|}] 
ῬΘΙΟΡοΠΠθβῖδ οὶ βαρραύαθιομθ, ἀῶ ΠΟ ΔΠΠΟ ΠΙΔ]ΟΙ ἃϊιῦ ΠΉΪΠΟΥ 
ΠΠΠΊΘΡα. οἰ Ποῖέι, ΘοποΙ Πγ 6 ΠΙοοῦ ; ἀθιημάθ δὐϊδιη αἰ πππὶ ΟΥ̓ θυ 9 

ορογίού 1τηὐθυροϊαίου θη σοι ηδβ ΟἸνριαἄδβ, ἉΠΠπιπ ἃ πηο5. ὈΘ]}1 

ῬΘΙορΡοπηθβίδοὶ ἐγ] ιι5 1 ΙΟΟΙ8 ΡΡοβιββθ οὗ ἀπ πιθοῦ βθθ. ΕΠ α]- 
ἄθιῃ ])οά νν6}}} γαῖ! 98. βθοιιῦιβ ΔΠΠΟΒ ἀτ108 ΡΥ ]Π1Ο ΘΩΡΙΙ ΔΡΡΟΒΈ. 

ἘΠ ΘΡΘΥῚ ΘΗΪΠῚ ἀἰθῖποθρΒ οὐϊη ΧΘΠΟΡΠΟΠύθμη ΠΟ 8 8 ὉὈΘΪατιΘ 
Δ ΠΠΟΒ ἀἴνουθοβ ποία νΟΥῚ8. ἐοδύα 5. ΠΙΘμθνο ΑἸΒΌΠΧΙΒΒΟ, 5θα πὴ 

ΘΟ δ αῖιθ. ΠδΥΓαὔλοπο γ᾽ αῦ! οοη 1580. απιοὸβ. ἀθιπάθ Πού νγ 6 }}} 
ΠΟ ΘΉΠΙΠ ΒΟΡαγϑίοβ ΧΙ ηδνῦ. 



ΦΟΗΝΕΙΘΈΕΒΙ. ΧΧΠΙ 

Ῥοβὺ Ηἰβέουιαπι ατοατη ἀθπλιπ ΑΠΔθαβὶη βου ϊρύδμη {μ|580 
ΟΥΥῚ ΡΓΟΒΔΌ1]115 οϑὺ νἱγουηὶ ἀοοίογ πὶ ΟΡΙΠΪΟ, οὐ] 8. ΔΡριθηΐῶ 
ὈΓΘυΙθ. ΘΧΡΟΒᾺΪ 1 δηπούδθίοπθ δα ΠΡ] 4. οᾶρ. 1, 5θοῦ. 5. πα] 

ΤΗΘμβύοσθηθ ΤΟΙ ΒΙ ΠῚ ΘΧΡΘΑΠΠ]ΟΠΘΩ. ΟΥΡῚ ΠΑΡΓΆ556 αἰύ, 166- 

ἰογθβαιθ δὰ 6].5 ΠΌττιπὶ ὩὈ]οραῦ, π]}]ὰ 5111 ΟΡΘΙῚΒ ἔαούω τηθη ]οη6. 
δα βιβύοσο Η]Ἰβύουδιη Οὐεθοᾶπι ἴῃ πιοῦΐο ΕἸραπηποπξθ, Ποο 

οϑῦ ΟἸγιρι 15 ᾿ο4. ἃηπὸ 2. πη βαρτῶ δάμηοημ!. Ργξούθγθα 

᾿δηηθη ΧΘΠΟΡΠΟ. βθαιθηὐβ οὐϊαπη ΟἸγρί 18. ΔΠΠῸ5. δ απού 
ΠΩΡΓΔΌΙΟΩΘ ΠΠὈΥῚ 6. ὁ Ρ. 4. ΡΙροοοριῦ. ΟὈΙΘΡ ϑηΐτη 101 ΑἸΘΧΘΩΠΠΙῚ 

ῬἨΘΥΈΘΟΥ ΠῚ ὑυγΆΠΏΙ οεθάθιη τϑίθεῦ, απο ΟἸγρΡΙ8Δ 415 ΤΟ. ΔΠΠΟ 4. 
οοηὐριῦ. Εχ ατιο ἰοοο γθοῖθ ἃγρεῖϊῦ Υ Θββθηρσιιβ δὰ ΠΙοάογατη 

ἰ. 2. Ῥ. ὅ2. [αϊδιιπι θβ8θ, ἡποά νοϊαὺ οχ ϑύθβδι 149. Α ὉΠ θη Θη 86 
ὑγδά τὺ Ἰ)Ιορθηοθ ΠΟΥ Ο 8. 2, σό6. Χομπορῃοηΐοθιη ἅπποὸ ΟἸγιηρΙ- 
ΔΒ 105. ΡΥΪΠ]Ο αἴθ πὶ βιιθμη ΟὈ8556θ.. Ηΐ]ο ὑδηηθη ΟΡ ΠΙΟΗΙ δ(- 

ἢ βίββθ δέϊϑηι νἀ θύμ" ΠΟ ΟΓΙΒ 1.5, 76. Ὁ] Χ Θπορῃοηΐοπι αἱύ ἴῃ 
ΒΌΠ. ἃ βοπθούιίο (ἐσχατόγηρως ὧν) οΟΠ 1556 Η!Βίουατη ατεὸ- 

ΘΔ ΠῚ ; ΠΊΘΙΠ] ΒΑΘ. ΘΗ]ΠῚ ΔάΠιιΟ ΠΊΟΥΟΒ. ᾿ρΡΩΠ ΠΟ Πάξ8, ααξθ ράπ]ο 

Ροϑύ (μετ᾽ ὀλίγον χρόνον) οοηθ!ρουιῦ. Ηδφθο 116 δι ὅηηο 2. ΟἸγιη- 
ΡΙδ 415 1ο9. Χοπορηοπίθιη να] 4θ βθῆθπὶ οὖ (ΟΡ ἀυ] 461) 
ΟὈΠ556 οχ [)οηηθύο Μάρηθβιο τοίουῦ ΤΊ ΟρθΠΘα,; ΔΏΠΟΒ 90. νἱῦξδο 
111π|8 δβϑιρηανιῦ Τμιοίδπ8 ἴῃ ΜΔΟΡΟΌΙΒ ΟΔΡ. 21. ὕ. 2, Ρ. 222. 

ὙΙάθαπηιβ ΠΠΠΟ, 51 αδ6. ἔοΥΘ 1080 ΧΘΠΟΡΠΟΙ ΒΟΡΙΡΟΙΒ ΕῸΠΞῚ δῦ 185 

Β186 γΘϑ ρα ᾿ΠῚΡΥΘΒΒΟΡΙ, 6Χ ΠΡ 18. ΘΟΠΒΌΙΘΥΘ Ὧἀ6 βθηθούμπί οὗ 
τηοΥῦΘ 6]5 σου θα Πα] ροββίμγϑ. [ραν ἴῃ ΑΠΔΌΔΒΙ 2,1, 25. 

Ἰπνθῃἑαίθιη βιιὰπη ρυοἀϊ1ῦ 1ρΡ86. 1π οΥ̓ύϊοηθ, Ὁ] οϑῦ : οὐδὲν προ- 
φασίζομαι τὴν ἡλικίαν, ἀλλὰ καὶ ἀκμάζειν ἡγοῦμαι ἐρύκειν ἀπ᾽ ἐμαυ- 

τοῦ τὰ κακά. Ἐῶ ααϊθτι8 ΔΡρΊΊΘΥΘ ᾿οϑύ, Χ Θπορῃοπίθπι ὑππὶ Ποη- 

ἄπμ ν]γ1]6 πὶ εθὑαθμη αὐθ]ρ1856. ἢ60. ἀκμαῖον 10] ρούμϊθβθ. Ηπὸ 
ῬΠΔΊΙΠτ5 Δἀο]θβοθηΐθῃ) ΘΠ} ΔΡΡΘΙ]αῦ 2, 1. 14. ἀλλὰ φιλοσόφῳ μὲν 

ἔοικας, ὦ νεανίσκε. Ἰὺχ ΠΙῚΒ ἸρτΌα1 ἸΟΟ15. ὈΥΓΙΠΊ5. ΤΠύΘ ΡΥ. Απδθὰ- 
Β605 οἰδση ββιηιϑ, ΟἍ}}ὰ5 ᾳθθ5. οἷδ ἰὼ Ζ7λι 0 γη6, ἴῃ Ν' ΘΥΒΙΟΠΘ 

Ρ. 56ο---σ“62. ροϑὺ δὰ δ]ύοι' δ] υδάθιη Απαθάβθοβ [ΠέθυΡΓΟ Βα ἀοο- 

ὑἰββίτηιβ, Ζιαγοίνθγ,, ὑ. τ. Ῥυεοίαθ. Ρ. 29. ἀοοθῦθ Θομδῦ] δαηῦ [Ὡ]Β 1 
6586 πού ]πΠΔ 6Χχ ϑύθϑι 46. ϑχοορρύδπι ἃ 1] ορθηΘ ἀθ ΦῆΠΟ ΠΊΟΙ- 

115, δύαιιθ ᾿ὔθιῃ αἰύθγαια ἃ Ὁ ϑοάθιῃ 1)1Ορθηθ 2, 225 23. ὑγδα δ}, 
οὐ ἃ γα θοῃθ 9. Ρ. 403. Γϑρϑύϊταπι, αὉϊ ϑοολαΐθθ Χ Θπορποηΐθῃι 

Ροβῦ ρυρμπᾶπι δὰ 1)6Ἰμπιη, ροβύψπδηη ὁχ θαπὸ ἀθοϊ βαθύ, ἴῃ ἢπ- 

ΤΩΘΓῸΒ ΒΕ] ρου ύαϑ89 οὖ βθύναβϑϑθθ ἀἸοιύαν. Ῥαρῃὰ δα 1)6] 1} 

ΔοοΙάῦ ἃΠπΠοῸ 1. ΟἸγρΙ8 15 ὃ9ρ56. Α αυὸ 840 δ ΔΠΠΙΠ 4. 

ο Θυϊὰὲ αυοά ᾿ρ586 Χοπορμοη ᾿'ῃΏ (8|1186, αιιο Απίοὶ]γ εἰ ν]οΐοτα σΘ]ΘὈγὰ- 
Ομ νὴ τπἰ{1ὸ δα α!556 56 αἱ οοηνιγιο δία. Ουδπὶ νἱοϊοχίατα οὗ ΘΟΉΥ 



ΡΒΑΒΑΤΙΟ ΧΧΙΥ 

ΟἸγΡΙ Δ 415 105. 410 οεβάθη) ΑἸΘΧϑΠ ΠῚ ΡΠ Θεοὶ 1Ρ856 ΧΘΠΟΡΠΟΠ 
ΘΟΠΙΠΊΘΙΠΟΥ ΥΙῦ, ΘΧΟΌΡΙΙΠὔ ΔΠΠΙ ΟΠΊΏΙηΟ 68. Αα βυμητηδιη ἸρῚαΙ 
ΔΠΠΟΙΙΠ 90, Δα θτι5. ν᾽ ἈΧΘΠΟΡΠΟΠΟΙ8. ᾿ποπϑὶῦ [πιοϊδηϊιβ, ἀ6- 
Βιαηῦ ΔΠΠῚ 29, αἰ οἴποοσο ἀθθθηῦ οούαύθῃ 1Π|8π|Ώ, ααδηὶ Πού, 

ΘΠ] Ραρηο δ 1[)6] πὶ Ἰηογθϑβοῦ ἃ, 
ΒοΠοοῦ οχ ἰθρθ ἃ ])θπηοβύμθηθ σοπημηθπιουαῦω ὩΑΟΙΘΒΟΘ ΠΕΡ 18 

ἃ ΝΙΘΘΒΙΠΊΟ 6 Π}11ΠῚ ἃ ΠΠῸ ᾿ΙοΘθαῦ τη Ὀ6]]ὼ ΡΘΡΘΡῪΘ ΘΧχῖρθ, δῸ οούαγο 
οὐ ἀθοῖπιο βᾳὰ6 δὰ νἱοθβϑιηαιη περιπολεῖν ἰθρο οοροθαηύαν, αποά 
οϑῦ ρϑπιιβ οπβύοαθθ ΡαὈ]1οδ8 τα] 15. ΘΙΙΠΊΘΥΘ ΠΙΟΘὈΪΌ Πᾶπο Ρ.1- 
Τηδ ἢ ΧΟΠΟΡΠΟΙΗΙ5. ἔπ|556 ΘΧρΘα ΟΠ ΡΘΥΘΡΉηδτη, ροβϑὺ θχϑο- 
ὑπηλ εούαῦ!β νἹΟΘϑι μη ΔΗΠΏΌΠΙ ϑαϑοθρύδῃη. αρραίαηΐοβ ΠΠῸ 
ΔΏΠΟΒ Δ ποὺ εούαθβ υἱθθϑῖηηο οὖ ΟἸΥΠΊρΡΙθῸ 89, 1. ὑ84π6 δὰ 
ΟἸγΡ. 94. ΦΠΠΠῚ 4, 40 βιιβοθρύδηι Θ886. ΟΥΤῚ Θχρθα! ποθι 
Ροβυι Π)1οάονιβ Θαμη46 βθοιῦϊ ΓΘ] αὶ ΟΠ ΓΟΠΟΙΟΡῚ, δἰιῦ ὩΠΠθΙη 3, 

δ αιθιὴ Θχρθαϊοπθπιὶ γϑίθ π ἀδτὴ θ886 δἰ υτηοῦ ΤΥ ΌΠΟΥ, ΓΘΡΘ- 

ΤΊΘΠΊ115, ἃ Ὁ ΔΠΠῸ ξού Ὁ]8 ὙἹΟΘΒΙΠΠΟ ΘΧΟΌΓΤΊΒΒΘ. δ Δημ ΠῚ 4. ΟἸ ΠΡ. 
94. ΔΏΠΟΒ ἐδύδ ϊθ 44. δ ΔΠΠΠΠῚ ΥΘ͵Ὸ 3. ΟἸΥ ΠΡ. 94. ΔΏΠΟΒ 423. 

(τ ΥΙθ" ὨΠΠῸ, ΠπΠπ ἴπ ᾿ἰδύδιη εοὐδῦθμι οοηγθηϊαῦ ΦαΟΙΘΘΟΘΟΙ5 

ΠΟΠΊΘη, απὸ ῬΑ ΙΠτι8. Χ Θμορμοπύθπι ὩΡρβ]αῦ ἴθ Αποθδᾶβθοι ἰοθο 

Ιαπάδίο ἢ Ῥογορρογίαηθ 101 δπηούανυθ ζΖθιαηϊιβ ποβύθυ, Αρϑβϑὶ- 
ἰδύτη (101 τορηατη ἀθρύϊῃ) θ586 ἔτι νέον ὄντα ἴὴ Αρθβιίαο Χ οπο- 
ΡΠΒΟΠΌΙΒ 1, 6, ΔΠΠΟΒ νΘΙῸ {185 οὺ συδαναρτηύῳ πϑύμπι ᾧ Ρ]αἴαγοηο 
ἴῃ ΑΡ681]. 6. 40; 5ΒπΠῦθΡ ααδάταρθηδιῖατη αὐοίοδοοηέθην ΑἸοὶ ἃ 
Οὐγηθ 119 Ναρούθ ἴῃ Αἰΐϊοο ο. ὃ. ιάθ8 ἰϑριανῦ ἴῃ Ποὺ ΔΡριι- 
τηθηΐο, ἃ νοο6 Διο θβοθηίβ ἀποῦο, Π1}1] Ρ]ΔηΘ Θ550 ΡΥ ΣΘΒΙΑῚ Γ6]10- 

ὕστη δα ᾿πηραρπαηάδηῃ 1] Ο ΘΒ οὐ ϑύνθοπιβ Πάθπι 46 ριρηδ δά 
Το Ιαηι, αὖ τϑούθ δαπιοπηαὺ δα Απεαθαβῖη Ζϑαηϊαβ. ὥρα 15 εἰύγῶ 

γοΥαπὶ ογωρῦιβ. δὐωθῦ ἴῃ ΔἸύθΟ Απδθαβθοθ ἰθὺ 4, 1, 25. 
γϑυθῶ : οὐδὲν προφασίζομαι τὴν ἡλικίαν, ἀλλὰ καὶ ἀκμάζειν ἡγοῦμαι 

ἐρύκειν ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ τὰ κακὰ, 1 6556 ΙηὐοΡΡγούδηε : ἠοίο αἰοΐγδο- 
ἔα7)8 τἰϑιν5 «οὐαΐίδ 7αηλ ηλίθοι8 ὑοσοίο οωσιϑβαΐίοτιο, 8961 αὐδΊἐγο 7" βωΐὶβ 
ηυ ὲ οὐγ᾽λυνην δι, γ 6586 αοἱ πιαΐα ἃ ἢι6 ργοριἰϑαπάςα; Ῥ]ναΙΙππιμὶ 1ρῚ- 

ΘΟΟΠΟΙΏΪΟΟ 4, 18. δοοζαῖθθ τηουΐτιτιϑ 
οϑῦ ΟἸγιριδβ 95. ΔΠΠῸ 1. ΟὙΤῸΒ 
094. 3. βθοιηάιπη [νοἤθσατη : ροϑὲ 
ἄτιοβ ἈΠ Π05 σθαι οχ Αβια ΧΘΠΟΡΠΟΗ, 
ΕΙΡῸ ἰπϑιιηΐθ ΟἸγτηρ. 95: 1. δηΐ8 ΠΟΙ - 
[6 ϑΟΟΓΑΙ158, Οα}π15. Ποῖ Ὧἢ ἱπίου- 
που απ αΥϊ ρΡοΐοβί, απομπίαιη ἰπ 

ἰθιηριι8 ΟἸγΙΡ 815 89. ΔΠΠῸ 4. 88- 
βίρῃαῖ ΑἰΠθηδοιιβ 5, Ρ. 218. θα 15 
Ἰπθρίθ οδ] πη ηἸδῦ" ΧΟΠΟΡΠΟὨΐΘΠῚ, 
αυα81 ὑπτη ν 6] Ποπ τὴ Πδίτιβ νοὶ δα- 
τηοατι ῬιιδῚ {πιουϊῦ. 

Φ Ῥορβὺ Οὐ δχρθαϊοηθιη οὐ τπου- 
ἴθι οχ Λβὶα θα ἴῃ (ἀγεθοϊατη : 1η- 
σου ἰαθη. ἃ ΑΙΠΘηα5. Δι ροΥΙ. 
Βγονὶ δηΐθ τηουΐθπὶ ϑοοταςβ Πα} 115 
οαπὶ (ὑἸοὐλι] 0 ΒΟΥ θη παγγαΐ ; 

ΤΟ 9 πὶ ἰιΐοηη (ὐγυτὶ τποιηογαΐ ἴῃ (- 

Ἀροϊορὶδο ο. 2, 51 ρϑητῖπα οϑῦ, δηΐθϑ- 
ταῦτ Η ΘΥπΟρ  ΠΙΒ ΠΥ ΓΑ ΠΟΙ ΘΠ, ἡ αδὶ 
1058 ππουϊθητὶ ποῖ Δα ουϊΌ, 



“ΟΗΝΕΙΌΕΒ1. ΧΧΥ͂ 

ἴπ, οαπἢ ΧΘΠΟΡΠοπίθιη Δ οΙθβοθηΐθῃὶ ὩΡΡΘΙαγθῦ, ΘΟΠ ΘΠΊΒΙΒ56 

Ρούϊι5. θα, νϑὶαῦ! ρουυ]απύθη), απᾶπὶ ἑθίαϊθην 18) Ργονθούδπι 

ΤΌΒΡΟΧΙΒΒ6, Ρααθαῦ γὴν ἀοοίι8. 5.64 15. ποὴ δηπηδάνουῦ νοῦθῶ 

6) βάθη ΠὈΡῚ οὰρ. 1, θοῦ. 13, ἘΠῚ Χ ΘΠΟΡΠΟἢ 1Π ΒΟΠΊΠΙΟ 1086 46 
86 αἷῦ: ποίαν ἡλικίαν ἐμαυτῷ ἐλθεῖν ἀναμένω ; οὐ γὰρ ἔγωγ᾽ ἔτι 

πρεσβύτερος ἔσομαι, ἐὰν τήμερον προδῶ ἐμαυτὸν τοῖς πολεμίοις. 

ΑἸΌΟῚ οϑῦ Ἰοοῖια 10. 9.. ὁ. 2. 37, ὉἈΌῚ ΧοΠΟΡμοη αἷῦ : ὀπισθοφυλα- 

κῶμεν δ᾽ ἡμεῖς οἱ νεώτατοι, ἐγώ τε καὶ Τιμασίων. (86. ἡπ!άθηη 

Ἰοοῶ αὖὶ εοὐδύθμι Πλ]ηΪπ16 ριονθούδηι 864 ν]]Θ ἀΡριπηῦ, ἐῶ 1π 
θῶπι νοοδθιιηι νεανίσκου 56ιι ΔΟΙΘΒΟΘ (15. ΘΧ πιϑὰ ΟὙΘΘΟΙ ΒΘ Π1Ο- 

ΠΪΒ ΟΡ ϊπη6 σοηνϑηϊ ; Ὠ1Π1] ἸρῚ 1" οαῖιβθα δύ, θα Πάθιη 1)]ΟΡΘΠΪ8 

οὐ ϑύγα 15. διιβρθούαμη παθθᾶπηιθ ἀθ ρυΌ!ο δὰ [6] πιπὶ ἰδοίο ; 
ΡΘΙ εοὐὐαύθῃη ΘηΪπῚ ΡοΐαΙ556. 11 δάθθβθ Χ Θπορῃοηΐθμη βαύὺϊβ ἀ6- 
οἰαγδύιιη οϑῦ “. 

᾿ὐχρ!ουῦω πο ὑθῃροχιη ἀἸδραναύιοηθ, 1 ]Ο] 1 Πθιπ 46 ᾿ρϑῶ 

ΧΘΠΟΡΠΟηὔΙ5. Ππιβίουα ροπδη. ΕἸΧΡΥΘϑϑιῦ ᾿ρῚῦΠ ΟἸΏΠΘΠῚ ἸΠΡΘΗΪΙ 
5111 νϑητιβί θη, ΔΗ] 5] ΠΊΡ]1ΟΙ ὑαύθη, Ποπϑδύθ]β ΔΙΏΟΥΘΙΩ οὗ Ρ]6- 
ἰαΐθιη ἴῃ ἄθοβ νυ 18 ὑῶπιὶ 1118 οὺ οἱθραῃθθιβ, αὖ ᾿ΠΠΔΡΊΠΘΙΙ 

ΔΏΪΠ1, ΠΏ] ΠΟΤ ΠΠΠῈΘ 6] 18 νΘΡΙΒϑπηδὴ δχϑίύαδγθ τη Η:βίουϊα 

ατῶοῶ αἰγηηανο ΠΠοοθαὺ ἢ. Α δοογαῦ!β ἔῃ] Ρναύῦθ ὑγῶχίββο ν]46- 
ὕπι 11. αι Π} Π]Π18 586 06. ΡΓΟΘΙΑΙὺ, τη 1, ΟΘ δ ΠΠΟΠΙΟΥΠ ἰΘΡῸ 85 
ἀἸΒΟΙΡΙ Πδηαθ. ΡαὈ]] πη ΡῬΥΟΡΘΠΒΙΟΠΘΙΏ, απ] ΘΧΒΙΠῚ Οὐδ πη 

οδιιβῶ ἀἸΒοΙρα]ο ἔπ15856 τοίοσπηύ. Ηΐηο ἰδού θοῦ πὖ ΘΟΠΒΙΠ1ὰ 
οὐ 168 Τϑριη [8ΟΘΑ ΞΘ Π]ΟΠΙΟΙ ΠῚ π]ῦο Φοοανύϊ8. οὖ τ] Πα ι8 

ΘΏΔΙΓαΥΘῦ 18 ΓΘ] ΌΟΥΙΠῚ ΟὝ ΘΟΙθθ ΡΟραΪ] ΟΠ, ὅθ τὖ ὩΠΊΟΙ ΘΒ 
ἀποιιπι ΤΠ ΔΟΟΠΙΘΟΙ ΠῚ ΒΘΘΡΙ ΒΟ] 6. 1Π]Πη}]Βοο οὗ, οὖ ΟἸΘΟΠγΙΩΙ αἰ] 46Π| 
Ιοηρῶ, αιδηαιιδη ιν 551 Π)ῶ, ΟΥΑΙ ΟΏΘ (ΠΠὈΌΤΟ 5, ΟΡ. 45 Βθοῦ. 25 
--44.) Θηδυταγθῦ ; ΡΆΡΟΙΒ ἰδ] ἴπΠ ΑΠΘΏΙΘηΒ65. οὖ ὙΘ]ΙΑΙΟΒ 
Οσθθοοβ, ργοούοι' ΓρΡΒΙογαύθῃ οῦ Ιου ΌηοΘ, Πιδοθα οι] ΟὨΙΟΓ ΠῚ 80- 

οἷοβ. Πα θ᾽ ββιηοα. ΕΠἸΡΔΗΠοη δι ΠΟΙ ΠΥ ἀΘΏ)1Π., τ] ΠΟΙΏΘη 

6] 5 ὑϑοθιθ πὸη ᾿Ιοοαύ, Θ]ορίο ὈΓΘΥΊΒΒΙΠΊΟ ἴῃ πιουΐθ ο]1ι5 ἀθίπιπο- 
{π|5, Π60 Βα ύ15 [πο] ηῦο ΡΓῸ ΘΡΤΘΡῚ5 ΠΙΘΡῺΙ ΥἹΡῚ νιγύα 105. Μία 
ῬΙΓδο θῶ ΠΙΠΠ15 ὈΓΘΥΙΟΙ δῦ ΦΟΌΓρΡύθ, ΠῸη βδύϊβ αὈϊατ6 ΘΠ ΡΟΙΊΙΠῚ 

ἀἸἤογθηύιω Ἰοοουπτηαιιθ πδύιγῳ δῦ γθυπ βὐαῦι ἀηπούδυ!β, ΟΥ̓ΑΙΟΠΘ 

Ρυτγῶ οὐ πιά πϑυσανὶῦ, 1886 ΡΥΓΟΧΙΠῚΘ ὦ .«{π|11 (ὑξοβα 8. ΒηρΠ οἰ αύο 
ΦΌΘΒΒΘ τῊ1Π|ὶ νἀ θύμν. 

6. Αἱ ψεῦο, 81 ΠΥ 4Ὧ6 στρα! θιι8 
Ροϑβϑὺ ΟἸγιηρίδάθιη τορ. βουϊρύμπ 5ἰδ- 
{Ὀ]ΠΠτ18, οὗ δὶ νϑῦὰ ἔλιοῖδ 1] ΠδΥγαίϊο αἀθ 
ΘΠΠ15 νἱΐοθ ΧΘπορ Ομ 15, {πὴ ἸΟΠρῈ 
ΤηΔ]ΟΥ οχίβύι αἰ οι ]085. 
ΓΕΜυαμ 80 πος παϊοῖο ἀἸξογοραΐ 

ααστη ᾿ἰρϑῖι5. ΘΟμ ΘΙ ἀθΥῚ {πα ]ο τη 1Π 
ΡΙΟΤΙΠΗ18 86] ΡΟΒίθυ ΟΡ 65 ΤΠ ΧΙ ΓΘ ΠΙΌΤῸΒ 
δ ποίδ!οπ  5, ἅἵπὰ ΝΙΘΌΌΆΠΙ οἵ 

ἴῃ Πσοιηπηθηΐ. δα 23,1, 2 οἰϊαΐα οἱ ἴῃ 
6].185 Κΐ΄σ! }18. ΠΙβύου!οἰβ ραχῦ. 2, ν0]. 2, 
Βουο]. 1848, Ρ. 43, υθῖ Η!δβίουϊαχῃ 



ΡΒΩΦΒΑΤΙΟ ΧΧΥΙ 

1)6 Πάθ 6]5 ἴῃ γϑῦιβ ΟὝ ΘΘοΙθθ ΠΑΡΓΆΠ41Β 1110 111Π| Βδ 015 ΘΘΡ ΠῚ 

ἈΌΙαΘ. ἴθυσο ΠΟάϊΘ ποὴ ᾿ἰϊοθῦ, ααοη!αη) ὑοῦ ΠΙΒΕΟΓΙΘΟΥ ΠῚ ΠΠΟΥῚΒ, 
411 δουαπείθι ἐθρου πὰ ΠΙδύου ἃ ΠῚ ΡΘΙΒΘΟΙΌΙ ἔπθγα μέ, ΘΔΥΘΙΏΙΒ. 
Φυϊάαι!α ὑαῃηθη ρα σθη ΟΓ Τὴ ΠηῶρμΟ ΠΙΟΓΟΥΙΠ ἹΠΡΥΊΠΙΒ. Ο,ΆΤΩ- 
τηδ σου πὶ οὐθῶπο ᾿πηδύδ ηὔ1πΠ} ΘΧΡΙΒΟΔΡΙ ρμούαὶ, ἀΠροπίθν αδ]- 

46 ΔΡΡΟΒΙ οὖ οατη ΠΑΥΤ ΔΌΊΟΠΘ Χ Θπορῃοηῦθα ΘΟ ΡΑΓΑνῚ ; ΒΘΘΡΙΠΒ 

ἐδυηθη ΟΠ 46 ἀἰνογβιύαΐθ, 5] απὸ θϑβϑῦ, ἡ ]Ἰοῖπὶ ἰθούουὶ 1π06}}1- 

ΘΘΠΓΙ ΡΘΙΤηἾδ]. (οά 51 ΠΟ ὈΓΘΥΘΠῚ ΠΟΥ ΠῚ ΒΟΥ ΡΟ τη 1Π4]Ο 1 ΠῚ 
Ῥοόβιθρο, ποὴ ἱηρταύδμη ᾿θούου 8. Π]6 156. ΟρΡΘΡῶπιὶ αἀαύμγΠη ΠῚΘ 
ΘΒ56 βΡ6ΓῸ. 

ΟΥ̓ΔΟΡΡΙ Πθτουιπὶ ὩΡρπηθπύαπη ροϑιμῦ Ρ] αν 5. ἀθ ο]ουῖω 
ΑὙΒΘΒΙΘηΒΙαπὶ Ρ. 2345 Εἰ, Θ᾽ 4αὰ0 ἰοθο ἃρραγθῦ Ογαύϊρρια ΤΠμα- 
ΟΥ̓ΔΙα15. ΠΙβύουη] ΘΟ Ια 586. δι ᾿ΠΊΡΘΙ ΠῚ ΠῚΔΡῚ5 ΑὐΠΘπίθη- 

βΒῖθι5 ἃ (Ομομθ γϑϑυαψιμη. Ἐπππ6η1Ὶ ποπηϊηδῦ ἴῃ νἱΐω ΔΑπάο- 
οἷάξθ Ρ. 834 19. θιομυβϑῖαβ δαΐθιη Ἡ ΔΙ ΙΘδΡ ΠΒΒΘηΒ15. ἀθ ΤΟΥ ἀϊ46 
Ρ. ὅὃ1τ7. 6οἀ. ΘΙ Οτὐθρραπι ΤΟΥ 4141 ἐθαπδίθιη ἴδοι : ἱΩς καὶ 
Κράτιππος, ὁ συνακμάσας αὐτῷ καὶ τὰ παραλειφθέντα ὑπ᾽ αὐτοῦ 

συναγαγὼν, γέγραφεν, οὐ μόνον ταῖς πράξεσιν αὐτὰς ἐμποδὼν γεγε- 
νῆσθαι λέγων, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἀκούουσιν ὀχληρὰς εἶναι (τὰς ῥητορείας). 

Οοηΐ, ΕΆΌΓΙΟΙ ΒΙΘΠούῃ. Οὐ, 1. Ρ. δ8όο. 

ΧΟΠΟΡΠΟΙ 8 ““ ΠῸ]]18 6586 Ὀ ΓΘ, 
ὨΜ]|1ὰ οὐτὰ δι ἤα6 ῬγοΥβιιβ οχ ἴθτη- 
ΡΟΥΘ Γαβατη᾽ Ἰὰα]οαῦ. “Π  ΙΥ]νν 1118 διι- 
τ ἜΠΟΣ 01. 55 Ῥ- 204. 6. ἃ: 
1849: “Νῆε ρατύ ποη Χϑπορίοη 
νἹἢ γτορτοῖ, θθοδιιβ6 νγα παν πὸ Ὀοί- 
[ΕΓ ρυϊάθ, ἃ5 ΕΡροσιιβ οὐ  Ππθοροιη- 
Ῥὰ5β νου ἤᾶνθ Ὀδθη, [0 ΒΕΡΡΙΥ͂ Π15 
Ῥίασθ, θαῦ ψῖἢ 11{16 στα πα, πού- 
τ] δία παϊηρ Πἰδ γα] 8 }0]6. ΒΟΓΡΊςΘΒ: 
Ῥθοδῖβ6 τνο 8566 {Πδΐ, 1 6 δα σἤοβθῃ, 
6 τηὶρῆηῦ πᾶν βραγϑα ἃ8 τητιοὴ οὗ {Π6 . 
αἸΠΠου]ν ἀπ ΟὈΒουΤΥ πᾶ Πᾶνα 
ῬΟΙΡΙΟχοα τ5 ψΏ16 νγο πᾶν Ὀθθη 
{γᾶν 6] ηρ᾽ ἢ Π18 Θοραην. ΟἹ (1η 
ἢ18. Ἰθοΐαγοβ δαϊτθα Ὅν (ἀπθυ]ο. 2, 
Ρ. 95) οΟὔϑογνε οὗ [ῃ6 Ηδ]]θηϊοα: “1 
ἠασῦο αἴτυαν5 ῥοϊουοα, ἐπαΐ ἐξ τυὰ8 τοί 
α ζιεἰἰψ αουοίοροα τὐογῖ, δ)Ἂιιέ ἃ 8ιρη- 
φιαγῃ δκοίοϊ,; ἤθηοο ἐ5 σγοαΐ αγγη.6855." 
ΓΗΒ. νου] Ὀ6 ἃ ΘΧοιι88 [ῸΓ ΘνΘΥΥῪ 
ἀοἴοοῦ θαῦ {π6 νναπΐῦ οὗ ποπεβίυ." Εἰ 
Οατοῦμπ8 βίου. νο]. το, Ρ. 215: “Τῇθ 
ῬΑΥ ΙΑ] ν ὑονναγ 8 ρατία, ν]810]6 ον θη 
ἔγοπ ἴΠ6 Ὀορὶπηϊηρ οὗ ΧΟΠΟΡΠΟΠ 8 
ΒΙβύουυ, ὈΘΟΟΠΊΘ5 ΤΌΤ Πα ΤΟΙ 6χ- 

ἀρροτγαίθα ΓΠγουρθμουΐ {π6 ἔννο Ἰαὐξου 
ῬΟΟΚΒ,  ογοὶπ ἢ6 τοοοπηΐβ ΠΟΥ τηΐβ8- 

ἔουίαπ685; 1Ὁ 15. ΤΠΟΥΘΟΥΘΥῚ ᾿πηἰθηβιῆθα 

ὈΥ βριῖ8α δραϊηβδῦ {πὸ ΤΠΘθδη5. ἂπὰ 
ἘρΡδιαποπμὰΒ ἃ8Β ΘΓ ΘΟΠΟΠΘΙΟΙΒ. 
Βυΐ {Ποῦ 18 ΠΆΓαΪν ΔΩΥ ᾿ἰπβίδηοθ οὗ 
[15 [66]1ηρ’, 50 ρ]Α Πρ ΟΥ 80 ἀἴβογο- 
αϊΐα 016, ἂἃ8 [6 οαϑθ πον Ὀεδίογθ 8. 

Ϊὴ ἀθβουθιηρ [Π6 οχρϑαϊίοῃ οὗ Ἐρα- 
τηϊηοηἄαβ ἰηΐο Ῥε]οροπηβθϑιιβ ἴῃ {Π68 
ν]ηΐοΥ οὗ 470---Σύυ Β. (ὐ., μα τοίαΠ]ν 
ΟἸΪΐβ [πΠ6 ἰοιιπααίοη Ὀοΐῃ οὗ Μεδβ- 
βδηδ δἀπα οἵ Μορδίορο]!β ; ἐποὰρἢ ἴῃ 
[Π6 αἰου. ραγτΐ οἵ ἢ18 Ὠιβίουυ, πε ἃ]- 
Ἰὰα 685 (Ὀτ6 Εν) ὈοΓῃ ἴο ὁπ ἀπ ἴο {Π8 
ΟἴΠΟΙ ἂ8 ἴαοῦβ Δο Ομ ρθη. Ηρ τὸ- 
ΡῬταβθηΐβ {πὸ ΓΘ Π5. ἴο Πᾶνα σΟΙη8 
ἰπΐο Αγοδάϊα νὰ τμοὶν τηδρη!ῆοθηΐ 
ἉΓΙΩΥ͂, ἴον {Π6 5]Π1ρ016 ῬΌΓΡΟΒΘ οἵ το- 
ΡΘΙ Πρ Αρθβιϊαιβ ἀπα {πΠ6 ραγίδῃβ, 
Δ Πα ἴο ἢν Ὀθθη ἀθβίσοιβ οὗ σγϑίαγη- 
ἴηρ ἴο ωοίϊα, ἃ5. ΒΟ0ἢ ἃ8 ἴΐ γᾶ 
δου θα {Παΐ {ΠΗ Ἰαϊίου μδα γον 
ΓούασηΘα ἴο ὥραγία (6, 5, 22). ΝΟΥ 
ἄοθβ. ἢ οὔσθ τηθηθοη ἴπ6 μάτηρ οὗ 
Ἐρδιῃὶ πο ηα8 ἃ8. σΘηοτᾺ] οὗ {π6 ΤΠ6- 



5ΟΗΝΕΙΘΌΒΆΕΊ. ΧΧΥΙΙ 

ΤΠΘΟΡΟΙΏΡιΒ νοτὸ Οὐπ|8, ΠΙβύου Δ Π) ΓΘΡ ΠῚ) Οὐ δ δ ἃ 6ο- 
ἄοιη ΡΥΪΠΟΙΡΙΟ οαπὶ ΧΘΠΟΡΠοηΐθ. ΘΧΟΤΈΙ5, 84 ΡαρΡηΔΠ) Πϑν ΑΙ ΘΙὴ 

ΟὐπομΙ5 δὰ (ὐπιάππι ΟἸγΙαρΙ 15. ο6. ἃπηο 2. ἀθάπχιξ, διούογο 

ιοάογο 12. 42. οὗ 14, 84. 0Ὀ1Ὶ Πθγτὺβ ἀποάθοϊην παιηθγαῦ, οὐϑι 

ϑυ]ἀ5 θυμηηιθ βοουίω πιάοοϊῳ ΨΊΟΙΘΟΙ Ρ. 230. ΠΠΠΊ ΘΙ} ὑδη 1ΠῈ 
ὉΠ ΘΟΙ πη) ΡΟηΪ6. [Ρυπ ἀποάθοϊπηπη ᾿ηὐθυο  ἀ1586. ἀἸχογαῦ 

͵Ἰᾶὰ οἷ ΜΟΠΟΡΠἃποα : οοηίνῳ ῬΠούϊαβ ρα γομω τη ΒΡ]. 
Οοάϊο. 176. ΠἰὈγιτὰ. {πη 86. ἰθρίβθθ αἰπτιηαῦ. Αὖ θῃϊπὴ γ6ΓῸ 
ααδοιηηπθ. ἱπθ γοΐοσί, οπιηΐῳ ρου πθηῦ δ ἰθιηροτα ρμιρῃηδ 

ΠᾶνΔ] δὰ Οπϊάμπηι ἰᾳοΐα Ροβίθυιοσα ; αὖ τϑούθ τηοηπῦ ΝΥ Θεββθ- 
Πηρσιιβ δ ΠΙοάουιπ ᾧ. 1, Ρ. 573. 411 ῬΠούπιη) ἀθοθρύμππι ᾧ 180 

ΠΌΡῚ ὑϊὔα]ο 6586. ΒΒΡΙΟΔΤῚ νι θύασ. ᾿ΘηΊροῦὼ θη ΠΠ|ὴἢ ροϑύ 
Ρυρπαᾶπι πεναΐθιη δα (ὐπάσιπι ποη Τ᾽ ΠΘοροιήριτη, βοα Οὐ] Πα Π6- 

ΠΘΠῚ ΡΘΙ Θοθαμη ΘΕ856. ΠΑΡΤΔΓΙΟηΘ. Ραυΐαρεαῦ; ἴῃ απ ἰδπιθη Ορὶ- 

ΠΙΟΠΘ ΙΓ} ἀοΟὐἸββι ματι ἔβη θ886 ραΐο. Πορογύω θηΐ ἰπ- 
αἀτοῖω ρϑιοα ἸοΘου ΠῚ ̓ ΠΘΟΡΟΙΏΡΙ, απὸ ἃ ἐθιηροῦῶ ραρπῶ Πᾶν] 1 

δα Οπιάμπηη μοβύθυιοσγα, νϑ] Ὁ} ΕἸΡΑΠΉ ποπ δα ᾽ῃ ϑραγίδμ) ΘΧρΘή]- 
ὑἸΟΠ6Π1, ΡΘΡ θη, ΔΡΡΟΒΙ δα βίηρσαϊα ΣΧ Θπορποηὐ15. οδριίδ, α1]- 

Ὀαβοι ΠῚ ΘΟΠΊΡΑΡΑΡῚ ἀθθηῦ. ΑἸϊμἀ 864 Ἰθνῖαβ ἀριπηθηΐαῃι μοβιῦ 

Ῥδη5 ἰπ 6 οχρθαϊοη, ΔΗΥ ΤΠΟΓΙΘ 

[πη ΠΘ τηθη! 05 Ὠΐπη δἱ [,οπούγα. 
Οὐπϑιἀθυηρ [6 τηοτηθηΐοιιβ 8ἃῃα 
ΒύσιΚιηρ ΟΠΔΥδοΐίου οἵ τῃ6 ἔδοΐβ, δὰ 
[86 διηηθηςσα οὗ {πὸ ΠΟ Ραη ρΘΠΕΓαὶ 
ὈΥ ψῬῃΟπΊ (Πον υνογα δοῃϊθνϑα---Β ἢ 
ΒΠΘΠΟ6. ΟἹ {Π6 ραῖΐ οὗ 8δῃ Ὠιβϑίουδη, 
ΠΟ Ρῥγοΐθββθβθ ἴο γθοοπηΐ {Π6 δνθηΐβ 
οὗ 1πΠ6 Ὦπη6, 15. 8Δῃ ᾿πΠΘΧοῦβ8 16 ἄογο- 
Πποίοῃ οὗ Π15 αιιν ἴο βίαϊθ {Π6 τὐλοίθ 
ἐγυΐῃ. [Ι{ 15 ρ]αίη {πᾶ Μοββδηδ δηά 
ΜδερδοροΟΙ 5 ννουπαθα (ο {ῃ6 ααϊοὶς 
τῃ6 ΡὨ11ο- ραγίδῃ βθηςπιοηΐ οἵ Χοπο- 
Ῥῇομ. δον βίοοα 88 ρουιηδηθηΐ 6ν]- 
ἀθηοοβ οἵ {πΠ6 ἀδρτααδίϊοη οἵ ὥὅρατγία, 

ΘΟΥΘΠ δἰζου [Π6 ΠΟΒΌΠ]6 ΔΡΠΊ165 δα 
νι αγαννῃ ἤτοτὴ [δοοηϊα. Ηδ ρτο- 
ἴευβ ἴο Ἰσῇογθ {Ὦθιη δἰζοσθίμοσ. Ὑϑοί 
6 οἂη ἢπα βρᾶδθ ἴο γϑοοπηΐ, νυ] ἢ 
αἸβργορογπομπαΐθ ΡῬσο]χιῦγ, [Π6 ὕνο 
ΔΡΡΙΙΟΔΙΙΟΠΒ οὗ [πὸ δραγχίδηβ ἴο ΑΙ ΠΘἢ8 
ἴον αἰαὶ, νι [Π6 ἔανοῦγα}]α τθοθρίϊοῃ 
ὙΠΟ πον ΟὈίἰδΙΠ66---]50 {ΠῸ6 6χ- 
ῬΙοιίβ οἵ [π6 ΡΠ] βιαη5. ἴῃ {Π6ῚΓ α6- 
νοίβα αἰτδοῃτηθηΐ (0 ὥὅρατγία." Ου]- 
Ὀυβαοῖτη οοηΐ, Ρ. 251, 370. [,ΘΕΠΌΠΠ]] 

511η1}16 Πα] οί ατη ροϑῦ ΟΠ ΘΙ ΔΘ. ρῥτθ- 
[αῦ]οπθτη ΧὨ αϊτητιθ. ΡΥΊΟΥ Ὦ1Β5 οτη- 
δι ΡΑΙτηοτῖ5 ὐχουοῖῦ, Ρ. 75: “Ηοβ 
Ἡ]]οπΙσογιίτα ΠΠΌΤΟΒ. ΠΟῚ ν]ἀθίαν σατη 
τη]ία οὔτ ΘΧΆΓαΒ586 ΧΘΠΟΡΠΟΙ, εἴ 
[οτίθ {πογαηῦ ἰαηύιμη τηδίθυϊθα οἱ 
γΘ]Ὁ] ΘΙ ΤΥ ΟΠ. Πηδύυ]ΟΥἿΒ [οοΐβ, οα- 
75 δουύπιῃ ἴβοιῦ δαοίου οἵ πη ρο- 
{π|0 ΟἹ ηδτη τηϑηπη ΟΡΘΙΪ 5110 ἴτη- 
ῬΟΏΘΓΘ; ἴῃ ὮΪΒ. ΘΠ]ΠῚ Τη]ΐα ῬΘΥΨΘΥΒΟ 
ΟΥ̓ΔΠ6 ΠαΙΎΔηΓαΥ : 6666 ΘΗ]ΠῚ ΠΟς ΙΟΟῸ 
(7. 2, 18) ῬΕΙ]]θπμθη ΡὮ]]Δ5115. Δι] ϑτη 
Γαδ αὐ 12... 14, Τό 18 1π|1Π|ΟΆ τη 
[αοιϊῦ αυδτη ΠΊΔΧΙΠΊΘ, Π6Ο Π]ΘΠΓΟΠΘΙΩ 
ἔβθοιῦ α6 Ῥε]]θηθθουτη οπη [ΔΟΟΏΙ 118 
οὐ ῬΏ]185118 ρᾶοθ οὐ [ ἄθσθ. Αὐ βοςθ 
1Ιὰ ἀθοϊαγαῖ Ἰηΐγα 7. 4. 17, οὖ αἱΐ ἤδη 
γὰρ πάλιν προσεκεχωρήκεσαν οἱ Πελ- 
ληνεῖς εἰς τὴν τῶν Λακεδαιμονίων συμ- 
μαχιάν, εἴ 515 ὕστερον πρότερον ΥΘΥᾺΠῚ 
ΠΔΥΓΔΙΊΟΠ65. ΟΟΙΠΡΙ ΟΠ αγ, ααοα οἱ 
ῬΙΌΓΤΙΘ5. 8101 ποῖδνϊ, οὐ 7, 4. 21: ἜἘλ- 

θὼν ἐδήου καὶ τῆς ᾿Αρκαδίας ὅσα ἐδύ- 
νατο καὶ τῆς Σκιρίτιδος. Ἐγρο 8ε1- 
τἰΐοο δα Ατοδάαβ ἀθέθοθγαης, [ἃ νϑῦοὸ 
ΟὈ] 5 οϑύ αἰσογθ.] 



ΧΧΥΤΙ ΡΒ ΒΑΤΙΟ 

Πόψηθ ἴθ Οοτηπιθηξαύομθ 46 ἰοηύθιιβ Π)1ΟάοΥῚ ἴῃ Οὐμηηθηῦ. 
αοτϊηρ. {. 7. ΡΟ 11ι. βοΠσθῦ ροβῦ ραρπδπι πῶνα]θιη ΟὉΠΟΙΙΒ 
ΠΔΙΤΔΌΙΟΠΘπι Π ΠΘοΟροιηριβ ὑγωηβύμ!ῦ δ το5 ΡΈΠΙΡΡΙ Μδοθάοῃ!β, 

Οὔα]ιι5. ΤΟΥ ΠῚ ρου ΠῚ ΠΙβύουδ8 ΠΟ τ ΓῸ8 Οθθοουη. [{ῳ Ρο- 
Ιγθῖι5 ὃ, 12. 46 ἽἼ Πθοροπιρο: Ὅς γε ἐπιβαλόμενος γράφειν τὰς 
“Ἑλληνικὰς πράξεις, ἀφ᾽ ὧν Θουκυδίδης ἀπέλιπε, καὶ συνεγγίσας τοῖς 

Λευκτρικοῖς καιροῖς καὶ τοῖς ἐπιφανεστάτοις τῶν Ἑλληνικῶν ἔργων, 

τὴν μὲν “Ελλάδα μεταξὺ καὶ τὰς ταύτης ἐπιβολὰς ἀπέρριψε, μεταλα- 

βὼν δὲ τὴν ὑπόθεσιν τὰς Φιλίππου πράξεις προὔθετο γράφειν" καίτοι 

γε πολλῷ δικαιότερον ἣν καὶ σεμνότερον τῇ περὶ τῆς Ελλάδος ὑποθέ- 

σει τὰ πεπραγμένα Φιλίππῳ συμπεριλαβεῖν ἤπερ ἐν τῇ Φιλίππου τὰ 

τῆς “Ελλάδος. δοπο]αβίθα ΑὙἸΒύΟρ μη δ ΑΟΠΔΡΠΘΗΒ6Β γ. 6. 
(ᾳιεθ θυ] ἀαύα οϑῦ ΟἸγιηρ 18 δὃ8. ΘηΠῸ 3.) 6 ᾿ΓΠΘΟΡΟΠΙΡΟ 

πᾶργαῦ ΟἸΘΟΠ ΘΠ ἃ ΡΟρΪο φαϊηααδριηῦω ὑφ] θη 185 πη] δι η,. 
(Δ ΠπἸβῦμθηθθ, Ατιϑύούο!β δαάιῦου, σα ἀθ. τοι ΟΥ̓ ΘΟΟΙ ΠῚ 

ΟΡ ἃ Ρᾷοθ Απίδϊοιθ, ἤοο ϑϑὺ ΟἸ.πρΙΔ 15 οὅ. Δ ΠΠΟ 2. ΘΧΟΙΒΠΒ, 

οὖ ὑγ θη πἃ]6 ὑθιηριιβ ΠΡ 15 ἀθοθπλ Θοιηρίθχιιβ, ἀθἀπχογαῦ δα ἐθιη- 
Ρίαμῃ 1) 6] ρΒΐοαμη ἃ ῬΠΏΠ]οΙμ6]ο ῬΠΟΟΘΗΒΙ οαρύμμῃ δίαιιθ οχρι]αύμμη, 

διούουθ ΠΙΟΟ᾽Ὸ 14, 117. οὗ 16,15. Ηι]}ι8 ἔγαριηθηθα!η ᾿Π11Π} 

αὔαιιθ δἰ θυ ιη οἴ ΠΑΥΓὔΟπΘ Χ Θπορῃμοπῦθα ΘΟμραγαν. 1)})6 
Ρυρηῳ δὰ "ΓΘΡΎΓ ΘΠ ΒΌΒΡΙΘΟΙ {Ἐ|556. ἸΟΘΌΠ ἴῃ ὑθυῦο ὡρπα 516- 
Ρμδπαι ΒυΖ. ἴῃ Τέγυρα. 

ΑΠἸΔΧΙΠΊΘη65. [Πρ βθθηι5, Π)]ΟρΘηδ. ΟΥ̓ΩΙΟΙ Δα Πὐον, ἐδ αι} }15 

ΑἸοχαηάνο, πἰβίουαμη Οὐδ (τὴν πρώτην ᾿Ἑλληνικῶν ἸΠΒΟΙῚΡ- 

ἐδ) ᾧ ἀθουιπη οΥὐὗι οὖ ῥρΘΠΘΙῚΒ ΠΌΠΊΔΠΙ ΡΥΙΠΊΟΥ ΙΒ ΘΧΟΥΒΊΙΒ, 
ἀρβοθηαιῦ ἀϑαπθ δά ρΡυρηδιὴ Μη πο π οὐ Ερμα πο ἀδθ Π]ΟΥ- 

θη. 65 ὐεθοοσμη οὐ θαυ θα ΟΣ Π ἴθ ΓΘ οὐθηθα Ὀγ15 ἀποάθοὶπι 

ΘΟΠΊΡΙΘχιιβ, δοΐουο Π)ΙΟογῸ 15. 80. 
ἘΡΠονιπὶ ΟἸμπηδοῖιπι, ᾿βοογαθῖβ ἀἰβοίρα!αμι, θχουάϊαμι βου θθ πα 

ἴϑοιββθ ἃ Ηυδοἀδριπὶ ταῦ ᾿ῃ ῬΘΙορομηθϑαμι, δοῦον. Π)]1ο- 

ἀΟΥΒ 4.1, 4] 5,1. ΕἸ ΡΠΟΥΙΙΠῚ αἰῦ ΓῸΒ. Ῥᾶβϑιη ἴῃ Οτεθοῖω ἃ αἰ- 
ΨΘΙΒΙΒ. ΡΟΡΕΠΒ ροβύαβ (τὰς κοινὰς πράξεις) ΠΟῚ 50] ΠΠηὶ ΟΥ̓ ]ΟΠΘ 

οΟΙοραηῦϊ, βθα ογάϊηθ οὐϊατη ᾿πο] 40. ῬΘΥ ΒΟ ρβῖβ8θ, οὐ σθυῦαηι ΓΘΡΓΌΤΩ 
ΘΘΏΤΙΒ ΡΘΙ" ΒΙΠΡΊ]ΟΒ ΠΠΌΤῸΒ αἰβύνθυθαθ. Ἠΐϊης ῬοΪν ὈΪὰ8. αἰἷὖ βοὴ 
ΒΡΠουτιηὶ ΠΙβύου Δ τι] ν θυ β]θ, απαπὶ αἸσιιηὐ, βου] θ 6 ἀρρτθδ- 
5117} Θ556. Εὺχ ΠΌΓῸ βορύϊῃιο οὺ ἰθοῖπηο οδιιϑῶπι που 5. ΑἸ ΟῚ δ᾽ ἰκ 
τϑροὐϊ δι μοβιυῦ Π)1ΟΟΥ ΙΒ 14,11. οὐ ΑὙΠΘηοΙΒ 15. Ρ. 574. ΟὐποΙα- 
5580 ΟὈΒΙΔἸΟπΘ ΟΡ ΠΕΠ ΟἸγρδ. το9. ἃΠΠῸ 4. ἰδύονϊατη οἰ στπαῦ 
ΠΊοάουιβ 16, 76. ϑεορίββίμηθ απ άθαν ΠεἾτι5 ὑθϑυϊ πη ηἶο τιδὶ ΤῸ ρο- 
γΠαηδι Δη αὐ! αύι Α υὐϊοασ πὶ ἰηὐουρυθίοβ, βοὰ ρϑποὺ τ ρου 



ΜΟΗΝΕΙΘΕΞΙ. ΧΧΙΧ 

᾿ιαρτηθηΐαω, απὸ. ὁπ ΧΟΠΟΡΠοηΐθα Δ ΡΟ. ΘΟΠΙΡΑΓ ΓΘ. Ροδ- 

560η1. Εὶχ ΕΡΒοΙῸ ριρπαπι Πιϑπούν σα τποπιου αὖ Ρ] αὐ οτι8 ὁ 

ΟδυυΠαΐθ Ρ. 514 Ὁ. 

ΠΤ) 15. ϑϑμλπ5, οα]π5 ἔταΐον Πυποοιβ ΤΠ ΠΘΟΡ ΓΔΑ (ἸΒΟΙΡΊΪΒ 
ἔμ, ὑθβδέθ Αἰ θπεθο 8, Ρ. 257. Βιβέουϊεθ (ἀτόθοοθ χουν άϊατη αἀπιχι 
Ροβὺ Πιϑαού]οαπη Γι οΘ ςθι πο] οστι πὶ οἰαάθμι ἃ Ὁ δ ηπῸ 4. ΟἸγ ΠΡ. 
ΤοΖ. διισύουθ [)]ΟάοΓΟ 15, 6ο. βθα ρυῦο θιιπΠὶ ΥΌΒΡΟΧΊΒΕΘ. ΡΟΥΠΙΒ 

Μδοθάομίοδῃι 6718 ΠΙβύουϑη] απδπη Οεθοδμη, ἁιιῦ ΘΥΤᾶ8506. ΝΑΙ 
Γ68 δῸ ΑἸοΙ Ια ά6, οὐ} 8. σΘητι5. 1086 Ἰδοίαθαύ, οἵ Πυγβαπαάτο ροβϑίαβ 
ἴῃ Αϑῳ ΠΑΡΓΆΒΒ6. οορίοβο ΠἼη, ἀἸβοϊηγιθ. οχ ΒΡ] αὔαγοῃο, 411, 1Π 

Ῥ]ΕΡἼ 15 Ποῦ ἤθη ΧΟΠΟΡ ΠΟΙ 15 βϑοιύμβ, Πα] ὑδηθη ΟΧ 8 Π10 

ΒουΙΡύογ, οὔϊαπι ποιηϊηδῦο, ΒΡ ΡΙ ον Ἱῦ, ΘΧ οτι]118 ὑθβθ πη η10 νύ οὐ 

δοιὰ ἀππουττη ἈΧΘΠΟΡ ΟΠ 15. ἸΟΘΟΡΠ] ἄρπον. Ε͵π5 ἀ6 ΤΠθο- 
ΡΟΙΏΡΟ 7πά]οῖππ οὐ διπιπὶ ἀθ Τλυγ 46. ροβῦ Ῥηού 5 ἴῃ Οὐα 166 

176, Ρ. 394. 
Αἴαιθ ΠΙ ϑυηῦ 11 βου ρου οϑ ΟὙΘΘΟῚ ΠΟΙ. ΠΙΒΒΊΤΩΙ, 405 1 86 

ΠΙβίουιοθ (ἀγόθοςθ ραῦῦθ ποι] ηδῦοβ ΡΥ ΘΟΙΡιΘ. 5641 νἀ θύαν 1)10- 
ἀογαβ, οἰ} 5. ΠΠΤῚ 5011 βαρουδαηῦ Ποάϊθ, οΧχ νΥ 15 δαούουθτι8. οΧ- 

ΟΘΡΡΌΙ, Π6Ὸ ΤῸ ἃ ΧΟΠορΡΠοηΐθα ΠΥ ΌΟμΘ ἸΟΠΡΊ ΒΒ] 6 ὩΡΘαΠὗθ 8, 

ἀαογπ ἦθ ἤἀθ ᾿πΠοοΡ Ἰββι πη] οϑὺ ὔαιιθ ᾿ἱποοηβδύδηβ 1π610111Π|, 

ΘΠ ΠΟΥΓὐΊΟἢ15 δούογ θη αὖ Ρ]ΕΥΊ ΠΏ .ΠῚ ἸΡΠΟΥΡΘΙΏΠ5. Ηοβ5 ΙΡΊὑ1 

ἀΠΠρΘὨ 1551Π10 ΘΧΟΘΙΌΒΙ Θῦ ΘΟ ΡΑΤΑΝΙ Οατὴ ΠΙδύου Χ ΘΠΟΡΠΟΠΈΙΒ, 
γ Ὁ} τού! θη νϑύθυ πη ὨΙΒυου ΘΟ ΣΧ ΘΠΟΡΠΟΠΟΙ ΘΙΡΡΑΥ ΠῚ 
ἐγαρτηοηΐδ, 46. αο απ δούογιὑαῦθ ἔουύθ ὉΠ] δ ηο οογύϊιθ. Θ0- 

δύθιῦ. 
ΘῈ] Πρ η) ρᾶποδ, ἀπ4θ 46 ἤδο ποϑύγα Ἡ!βίουιεε ΟὙδθοθ 16- 

ΘΘΏΒΙΟΩΘ ἰθούουοβ Ππ41οὰγθ ροΐθυπί. [ἸΌΓΔΥ5. 185, Ο] ΟΡΟΓΆΠῚ 

Βιδιη ἴῃ Θάθπάο ἢοο Χϑηορῆ. Πθγο δα ἀϊχουαῦ ζΖθιηϊι5, 6]15 ροϑύ 
ΠΟΥ ΘΠ] Πη6, []Ρ51:6 ἕογθ νϑυβδη θη), ᾿ἢ ΒΙΙΘΟΘΕΒΙΟΠΘΙῚ 6] 5. ΡΓῸ- 

γΙΠοΙθα γοσανῦ, ΠΟ ᾿ηνὶύπη. ΡΓΈΘΟΙΡιΙΘ. Θη1Π}Ὶ Χ ΘΠΟΡΠΠΟΠΐθιη ΟΧ 

Αὐὐ]ο15. βουιρύουι τι ἰθου ανθγᾶτη, ααϊῶ Τὰ 6}18. σΠὶ 51Π10]1- 
οἰύαβ, ὕπτη νϑηϊδῦαβ, ΘΠ] οοΥ ῦο ΡὨ]]ΟΒΟΡΠ ΘΠ] γαύϊοηθ 60Π- 
7πποΐδ, ἃ ΡΥΙπιῶ 7πνϑηψαῦθ τη6 Π]ΡΉΟΡΘΙ ἀοἸθοίανογαῦύ. Τυδαϊαϊ 
ΤΏ] ΠΌΤ ΑΥΙΙΒ. Β1π}1}} 1Π101ὼ ΘΟΠΊ ΘΗ ΔΓ ΊΟΤΠ1, 105 1η ΗΒ ΟΥ ΔΙῚ 
Οσεθοδπ ρᾶγανογαῦ Ζ θα πηῖι8, θῦ 4108 ΡΘΙΓῸ Ποϊοθ δῦ, 51 ααΠἃ ἔονύθ 
1π46 δι 15 θοῦ ΠΟΠΟΥῚΒ ΤΠ ΘΠΊΟΥΊΣΘ ΥἹΓῚ ἀοοῦ! δοοθάθνο ροββοί. ΟΒὈ- 
βθοαύαβ ᾿ρὶυαν ποπθδύο ΠΠΡΓΑΥῚ Ποηθϑῦὶ ΘΟΠ81110, ΡΥΠη0. ἰἴοθὸ ΡΟΒΪ 
ΟὈΒΘΥν ΟΠ 65 ΖΘ, αππὲὸ 8 ΠῚ ΒΘΟΊΠΑΙ οαΡ. 1, 5θοῖ. 25. ρ6Γ- 

ἀϊηρτιηῦ, ᾿βαὰθ δ α14]1, απ 1086. ἰθοίουθι85 Ηβίοτιοο.. Χϑπο- 
Ρῃοηύθο αὐ}}1ἃ ἴογΘ θχιθυ μη θᾶπ!. Νρὸ ἀΠΠΠ0116 οὐ Ἰθούουιθιιβ 

7πάϊοϊαμη, φαϑηθαμα τηθῶ ᾿πὐθυ ΡΥ θη] Ταὐ]ο ΒΘ ΡΘΗΠΠΊΘΙῸ ἃ Ζθιι- 



ΡΒΑΦΒΑΤΙΟ ΧΧΧ 

πἰαπῶ ἀἰβογοροὺξ; αὐϊηδμη ΟΠΠ65 ᾿ΠἐΘΡΡΓΘΟΪΒ. ΡΟΥΘΟΌΣ ΠΙΠΠΊΘΓΟΒ 
ΠΡ ]ΘΓΘ ΒΔ] ΠΕ] ΠΙουϊαϑοῦ  Κ'ϑα ἀθίμθυθ ΓΟ Πὰ ΒΟΥ Ρὑου ΠῚ ΔῈΧΊΠδ. 
Ταύθυῖτα ΠὈγόσαμα οαϊξογιιπη δίαιιθ θα Ομ ΔΗ Ια ΠΔΤΊΙΠῚ ΘΟΡΙΔΒ 
ΟἸΏΠ68 ΘΟΠΌΓαΧΙ, ᾿ΙΒ6 6. 5115. τα] ΟΡ ΠΏ ΙΟΘΟΥΠῚ βθη θηύίατη [60- 
Ὁ]ομθιηα 9 ΘΧΡΘΑΪν].---Νοο ργούθυ ΕἾ. ῬοΡῈ ΟὈΙητηθη δυο 8 
Θαϊΐοβ 1586. πθαὰθ Η}1} 6]5, “5 Π}}}}} ῬοΥΌΪ, δηποίδιοηθθ, 88 
Θαυ!άθιη οχ βαϊθίοηθ Το αν} ΕΔΥΊΒΙΘΠΒΙ 1625. ΘΧΟΘΥΡΒΙ. Μυϊίδαβ 

Εν, Ῥουῦ θπιθη εθοπθβ οὖ οοη]θούαδθ ΠΟῚ ΠΟΙ Πα ϊ ἰδ ηΊ6η ἴῃ 

ΠΊΔΡΡῚΠΘ. Ροβυθ ΤΘοποΙανῖιβ, αἰχπιοῦ ϑέϊαπιὶ ἸΠρΘηϊο 8π0Ὸ ὑγθα- 
οὐδ, αδ5 ἀθιη4θ ραύγ!β ΤηΘΠΠ ΟΣ νἹπαϊοανῦ ἢ]Ππι8 πη. ῬοτΥ- 

ὑπ8. ΥΥ οἸβίδπδπη ΠΟ ΠΟΙΆ ΠΘΓΘΠΊ, ϑῦβὶ ὑδηῦ] αα] θϑάἀ δ) ν]88ΠΊ, 
αὖ ΟΥΡῚΒ γϑρϑύθγθηῦ, π|δ1Ὶ ἰαπάδηάιπη ἴῃ θὼ Ριΐθ θη) ΘΡΤΘ- 
σἴαπι ΘΟΠΒ Πα, ηααοὸ Η. Ποάν6}}} ΟΠ ποΪορίαπη ΧΘπορΠοη- 
ἰθῶη) ργϑῆχιῦ ΕΟ, απδπὶ ἀθίααθ Ἰθοῦου. ἀΠΡΘ ΒΘ. ΘΟΠΊΡΑΓΑΓΘ 
ἀοϑῦ, ΠΙΒῚ ὦ ὑθιηρου ΟΥ̓ΠΘ ΦΌΘΙΤΔΓΘ ν] 1, δῦ ἤπη ΡΓθ- 

οἰαρπὶ ΧΘΠΟΡΠΟηὔ5. ΠΌλιπ) απῶ81Ὶ θα] αῖὰ Δ] 1] απ ΤΟΠΊΘηΘΠ- 
561 ἰθρϑηάμπμη Ἃδ]θούαθ! 8 οαιθῶ 5101] Βαμηβθυύ. ΑΠΠΟΤΙΩ 
πούδβ ᾿ηΠ46 δχοϑυρύδϑ 1081 ϑύϊδιη οὐδ οὶ ΧΘΠΟΡΠΟΠΟΙΒ. ΔΡΡΟΒΕΙ, 
4πᾶϑ βϑοιύιβ ᾿θούου: ἴδ ο1]6 βιπρι ΑΙ ἰοοῶ τορϑυϊθῦ, Ὁ] 
Γ65. αυξδαιθ ρου Γϑούαθιν ὦ Π)οάν 6110: Ρ]πγῸ 5. ὑδιηθη ἴῃ 8ηπο- 

ὑαύϊοηθ ΟΟΥΤΌΧΙ. θη] ἃ ἩθΥηϊο Π160 ΔΟΟΘΡῚ [106]105 ἀπο 
Θιηθη ἀδὐϊοηππ ἴῃ Ἠ 6]]θηϊοῶ βου ρύδυπ] ἃ «0. Η θην. «πϑῦ. Κὼρ- 
ΡΘη, δἰύθυι ΘΠΠηΟ 1787. ὑθγύϊαμη 1788. ΗΠ] Θρῖθθ θά. Ρ]- 

ΠΠῚ ΘΠΪΠῚ 'Ρ886 ΠΟῚ ϊϑούδν!, Βοα ΟΧχ ΠΌΠΟΙ5. ἢ ύθΓαΥ 118 Οοοὐθη- 
ΘΘΠΒΙΌτ5 ΘΟΠ]ούμΓ8, ΘΟΙΠ ΘΙ ΟΥ̓ ῦδϑ 101, ΘΧΟΘΙΡΒΙ, γΘΡΕΠῚ ἰδ 6 ἢ 

ΠΟ ΟΠΊΠΘΒ ; Παδι αΠ46πῈ Υϑριία Οὐ) ἴῃ ἀποῦι5 ΓΘ] 15 
1106}}18. ΒΘΟαδΠ15. Β.1ΠῚ, ἈΌ] ΘΟΠδύι8. ΥἹΡἹ ἀοοῦ! ΔΡΡΥΟΌαΓΘ Θα 9 πῃ 

ΠᾺ}]ὼ ταύϊοηθ ρούθγδιη. Μαϊύδο νθῦοὸ ϑϑτι ΘΙ η δ ὐ] ΟΠ ΠΠῚ, 

488. ΡΟΒ], ἰθούου 115. ἸΏΡΘΏΪ ΠῚ ὙΠ ἀοοῦ! δὔατιθ ΘΡἸ ΟΠ ΘηῚ 
ΘΟΠΙΠΙΘΠ αθπηῦ ἴ86116 ᾿ρϑὲ ΔΌΒΑΠΙΘ Τη60 ΡΥΈΒΟΘΟΠΪΟ. 

ΤιϑούογιιπΠ] ουὶὺ ἡ 6 ΠΟ απ}, πατ 4114 ΙΡ56. Δ] ΠΊΘ ΠὉ] 11}}15. αὐξα- 
Ιθ11π| δ τού που ρυθύπάδπ Ππαἀ]οαπάἀδπηαιθ ΟὙθθοδπ Χ θηο- 

ῬΒοπτ5 ΗἸβυονδη}. ἂπ ᾿ηὔγῷ νο]ιπὐδύθπι οοηδῦιβ Π16] δι Ὀϑυ θυ]. 
Παῦθου. τὴ πππαιδπ) οορ᾽ίαδβο ἀθ ραγᾶπῆάς Ἠβύουοβ μὰ] 8. 6α]- 
τ10η6, οὗβὶ ᾿ηΐθι'" Ἰθρϑηάππι Πλα] αΒ ἴῃ ΠΡ ΡΊΠΘ πη ΠΠΌΡῚ τηθὶ οοηρθδ- 

5 ΓΑπηοίδιοποβ Ζοαπίδηδβ Ομ ηθὶ- 
ἀογ 8 ἴῃ αἰΐθσα δαϊθομθ ἰΐα οἰιπὶ 51115 
ῬΘΓΠἸβοι τὸ ΠΟΙΊΪηΪΒ 881 ποίδτη, 

απδτη 5118. ἴῃ ῬΥΪΟΥῚ ΔΙ χοίϊο5. δα αὶ- 
ἀεγαΐ, υδίατιθ ἀθϊουοῖ : αὐ πρβοῖδβ 
αἴστιτη Ζθαηϊο, αὖ ἴῃ μας οαἀϊθοῃρ ἔαο- 

{Π|, ΔΠ 081 {θη δ βίης ααὶθιι8 
ἀβα6 δα 1ΠἸ{1πιπὶ ΠΙΡΥῚ 2. ΠΘα 5 ΠΟ- 
ΤΏΘῺ ΔΒΟΥρβοταῦ ἴῃ δᾶ. ρυϊουϊ. ϑα Ρ. 
62, ο0]. τ. 7 ρτο ΖΕΌΝ, βου. ΞΟΗΝ. 
οἱ 416]. Ρῥ. 61, ς0]. 2,4. ΞΟΗΝ. διαὶ 

ὉΠΟΙΒ 10. οὔ 60]. 1, αἱι.] 
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ΒΟΓΔΠῚ ὉπΠ4]]τι6 ἀηποίδ ! η685 ; 5664 Δ 0116. πη6 ἃ ΠΌΡΆΡΙΟ ΘΧ τη 610 
βύι 11 Βιβύουϊοο παξαγα!β ΘΠ ΊΟΪΟ. ΤΘνΟΟΔΤΙ δα ἀΠ]δούπ) ΤΏ] 
ΒΘΙΏΡΟΙ ΧΟΠΟΡΠΟΠύθΠΣ Ράββιι8. ΒΌΠ ; ΘΟΠΟΘΡῚ ΘΗΪΠῚ 511η1}] ΒΡΘΠῚ 

ΔΙ πὶ ΡΟΒ86. Πα πᾶ πο. ἃ πιθ τούγαοίαυι Οραβοι!ω ΒΟΡΙΡΟΟΥΙΒ 
ΠΟΘΙ (Ποοποιηῖοα, Ν᾽ ομαίουιῳ οὖ σϑ]ϊαιια, αὐδθ ΟΠ βοϊθηξὶἃ 

ΓΟΙῚΠῚ Πα π1η} δ ἀύοῦθ σοηηθχῶ Πσθηΐ, αὖ ΠΟ ΤΠ δῦ 

οῷ Βυσιβαιθ 80 Τη ουργθύ θυ ἔδηι τη8}6 π|586 ὑταοίαία. ϑουΌ. 
Ἐνδηοο ΓΟ δα ὙἹΔάσιπὰ τηθηθθ Μ8]0 θχϑιηῦθ ἃπΠη0 1790. [{6- 

ΤΠ) ΓΘΟΘΏΒΘΡ ΠῚ Υ ΓΔ ΟΙΒΙ αν θθ ΡΘΙ δύ θπι ὉΠ 1820. δ} ὕτ5 

οαἀϊοηθ ὙΥ̓ΘΙΒΙΠΙ οἵ ΘΠ ΘΓ] δύᾳαθ ἀδῖ5. ναῦθίαῦθθ βουρίανο 6 
Εν 15. βου ρ 5 ῬΔΓΊΒΙΘμβιθιι5 ἃ Ο8}}0 (Ἅ11ὸ ϑπποίαδϊδ. 



ἘΧΟΡΆΡΤΑ 

ἘΧ ΠΕΤΉΒΟΝΝΙΙ ΥΙΤΑ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ. 

(Βιογγαρλῖο ἐρυϊυογβοίίο υοἷ. 51. Ρ. 390. δοῃῳ.) 

{μι Ηδ]]ξηϊαιιθβ ἰοῦ βυϊίθ ἃ 1 πἰϑύοιρθ 46 Τπογαϊ46. (Οὐδ 
ΟΡ. ΘΟΙΠΡΓΘη πῃ ᾿πῴθυνα!θ ἀθ απδυαηΐθ- π]ῦ Δ η8, 4Ὁ] 86 

θυ }1η6 ἃ ἰὼ θεύω!]]6 ἀ6 Μϑδῃύπόθ, ἰὰ ὑγοιβιὸ πη φηηέθ 46 ἰὼ το 45 

ΟἸγιρίϑαθ ; 66 411] π᾽θιηρόθῃθ ρᾷϑ 416 1 ̓δαΐθιν ΗὟ ᾿ηὐθυθαΐθ ἰὼ 
τηθηθοη ἀἄ6 1᾿δββαβϑιηδὺ α᾽ ΑἸθχαπᾶνρθ, ὑγσῶπμ ἀθ Ῥμὸσθβ, 481 θαῦ 
Ἰῖθὰ ἰὼ 45 [25] δηῃέθ 4θ ἰὼ τοϑὲ. Χϑποόρμοη, οι ΤΏ που- 

α146, αἀἴνιδθ 18 ὑθιρ5 6 βαϊδοηδ; 51 [ὍΠ ὉΓΟΌγΘ ΘΠ. αΙΘ]τ65 6η- 
ἀγοῖῖθ ᾿Ιπαϊοούοη ἀ᾽ ΟἸγιιρίαάθθ, ἀ ἀΡοποηΐθθ οὐ αἰ ὄρῃογθθ, 66 
βοηὖ 465 ᾿ηὐθρροϊαύοηβ ὄν ἀθηύβ, ὀοπηηθ ᾿᾿οηὗ ρρουνό Μδυβἤδιη, 
Ποάν6}} οὐ οῃποιάθυ ἃ, [6858 Ηϑόηϊαιιθα βοηῦ πὰ ΟανΓαρΘ (8 
Ὀθδιθοιρ ᾿ηΐέγιθαν ἃ ΓΑ Παῦαβθ. [μ65 ὀγόπομγθηΐβ Υ βοηὐ ργόβθηὐόϑβ 
ΦΥ͂ΘΟ ΟΥ̓ΡΘ ἰὼ πδυγοη Θὴ οϑῦ γριά 6, πηὰϊ8. Ργθβαιθ ραγίου 
Β60Π6, ἀόητιέο 46 οοιίθιν οὖ 46 ἀόνοὶορρομπιθηΐ, γωγοιηθηῦ πηξδ]όθ, 
ΘΟΙΏΠ6 ἄδηβ Τπογ 146, 46. 665 τάχ! οηΒ. 41 ὁο]αιγθηῦ 5. 168 
Θδτι565 οὗ 165 Θοῃη βόα Ποο9Β 4685 ὀνόπθπηθηΐβ, 46 668 γιιθ8 ΡΤ ΟΠ 688 
411 δηποησθηῦ ἀδη8 1 πἰβίουιθη ἰὼ ἕδοι!υ6 46 οέπέγα βου 195. ἔαϊύβ, 
ἰα]θηῦ αι ΤῊ πογαϊάθ ροββόάαιῦ ἃ τῇ 51 παιὺὺ ἀθρτό. 1) 8168 
ΧοΠορΡΠο, ὑοῦ Θηθθ ἃ 565 δβθούϊομβ, οὺ ππιαπθιηθηῦ οοοαρό 46 

ΓΘΡΙΌΔΙΠ1Θ 568 ᾿ΠῚ ΡΥ ΘΒΒΊΟΏΒ ΡΙΌΡΓΘΒ, πιθὲ βοιινθηῦ 1Π6 ἀἸΒΡΓΟΡΟυ τ] 0 ἢ 
οποσιδηῦθ θη ἢ Ἰπηρογίδποθ 465 ὀνόπθιηθηΐδ οὐ ᾿᾿ἐϊθπάπιθ ἀθ ἰὼ 
Ρίασθθ 4} ἰθιτ Θοηβδοῦθῦ, Οὐ ϑδὺ δΙπ8ὶ η116 ἰὼ ραὶχ α᾽ Απἰα]οϊάδϑ, 

ἃ Αα Ἠδ!έ]]οη., 1, 2, 1.--οι. Τάθ]ογ, ναϊθηΐ οοτηθαίξιι ἂχ Αὐρίπιιβεβ; ἢ] 
Ἠαπάνδιμοῖ, ον πναΐι. μη ἑοοΐμι. Οἢγο- οβί τοποπαηξ οἱ ἀγατηδίαιο. 
Οὐ} 1. Ὁ. 872: ο Βυια. Οτὐδιιζογ, οἷο λϊδίογβοῖο Κιμιδί, 

" Π ἔδυ! ὀχοθρίον 1 ἐρίβδοάθ ἀθ ἰὰ μ. 294, 
ΘΠ δι παίοη ἦ65. σέπέγαιιχ αυὶ ἃ- 



ΕΧΊΤΙΈΕΥΤΒΟΝΝΙΙ ΝΙΤΑ ΧΕΝ. ΧΧΧΙ 

ὀνόποιποπῦ 411 ομδηρθῶ 165 Τρ ρογύβ θεβθῃθ 65 46 ]ὰ οσοηΐδαόγαύοη 
Ποὶ!έπίαιϊιθ, θϑὺ τωθοηϊέθ ἀνθὸ πθ Ὀτγιόνθυό θχοθβϑῖνθ 1] δὴ οϑὺ 

ἀθ τηξδιὴθ ἀθ 4ιθ]ιιθδ- απ 5 ἀθ5. Ὀαύδ. 165 [65 Ρ]π5. ἀφοἰβῖνθβ, ΘΟΠῚΠῚΘ 
061105 46 Τιϑιοῦτθβ, 465 ΑὙρΊπιιβοβ οὐ αἀ Ζρο5 Ροίΐαμιοβ, 4ποίαιιθ 
66116-Ο1 αἰύ δὰ ἰὼ ρ]ιι8 σγσδηάθ ᾿ηἤπιθποθ βὰν ἰὼ ἀθβϑυϊηόθ ἀ᾿ Αἰμδηθ5. 
Ἐπἤη ὁπ θη ροιῦ αἴγ6 διιξωηὺ 468 δοίϊοηβ 465 σόπόγαιιχ 165. Ρ]18 

ΓΒΠΟΙΜΙη 5 48 βοὴ ἰθπιρ8, ἐθ]5 αἰ Εἰ ραμϊποπάδβ, Ρόϊοριἀα8, ΑἸοὶ- 
ὈΙω46, ομοῃ, Ἰρμϊοναΐθ, ΤΊ πού μόθ. Ομ ἃ ἀϊύ, ρου ΘΧΟΊΒΟΥ 

᾿ΒΙβύουθη, 4116 50Π Οἴινγαρθ ὀὐαϊῦ πο ηΒ ἨΠΘ Ὠϊβύοϊ ΓΘ 4116 ἀ68 
“Μόριοϊγεοβ. Οφίθθ θχοῖιβθ θϑῦ ρϑὰ να] ]θ. Ῥὰν Ἰὰ οη Θχρι!ααθγαῖῦ 
ὈΙΘη ἰὼ βέομργθεβ οὖ ἰὰ πιά ἀθ βοὴ στέοιὑ, πηὰϊβ πο 66 ἀέΐααί 

σμοαιυδπὺ θηΐγο ᾿᾿ἐζξθπάμθ ἀθ ἰὼ παγγδύϊοη οὺ ΠΠπιρουθΐδηοθ 4688 

ἰαιϊῖβΒ. 1) Δ1ΠΠ|Θγ5 65. ἃ ποίθηβ δΐθυῦβ, θη ΓΘ. δαΐγοβ ΠΙΟάοΥΘ οὗ 

ῬοΙνθ6, οἰξθηῦ οϑὺ ον γαρθ ΘΟΠΊΠΊΘ πη6 ψέρ Ὡ 01]6. ΠΙβύοι ΓΘ, ΘΟ ΠΊΠῚΘ 

ἘΠῸ οοΟηὐππϑίϊοη 46 ΤΠ πον 146 ; οὔ θη οἴοὺ, 1] οδῦ Ὀ1θη. ρϑὰ ρῥτο- 
ὈΔ0]6 απ ᾿᾿φαΐθιι, οοπυϊππδηὺ ΓΟοανταρα ἀ6 οϑὺ Πιβίουθη, αἷὖ θὰ 

᾿Ἰπίθηύϊοη 46 ἔϑιγ δαΐγα οἤμοβθ αὐ Ἴπη6 ΒΙβύοΙ ΓΘ, ΘΟ 500 Ρῥχέ- 

ἀόοθββθιν. -ισα-ύτοη α}} ἢ Ρὰ5 δὰ ἰΘ ἰθιὴρβ 46 ᾿δομθυου ἢ 

Οδϑύξθ βαρροβιύοη π᾿ ϑϑῦ ρΡᾶβ ΠΟῚ Ρ]115 Δ ΠΉ1551016, φαδη Οἢ ΒΟΠΡΘ 
410 Γδαΐθαιν ᾧ ὑγῶναι!ό ἃ σοὺ οανταρθ ροπαάδηῦύ βοη 6Χ]] ἃ ΟΠ] οπθ 
ϑὺ ἀργὸβ βοὴ δα Ὁ] 1ββοπηθπύὺ ἃ ΟὈΡΙπύΠ6, οὐ πῶ οθϑϑό ἀθ ᾿'ἌνΟΙΣ 
ΒΟ.1Β 65 ὙΘῈΧ ΡΓΘΒΑῸΘ Ππβα ἃ 5 πηογύ.----Τοῖθη, ραυὶδηῦ ἀ6 Χό- 
ΠΟΡΠΟΠ ΘΟΠ.Π16 ΠΙΒύΟΥΙΘΗ, ᾿᾿ΡΡ6116 ρᾶι ΘΧ θ!]6ηΠο9, δίκαιος συγγρα- 
φεύς, Οὐἰΐα ὀριυπὸΐρ δίκαιος ἀοΠη6 16 ᾿Ἰαόθ απ6 βἰποόσγιυέ 46 
οαγδούδγθ οὐ ἀπ τϑούπθ 46 Ἰαρϑιηθηύ ἀοπῦ [6 γέβιϊαῦ, 6Π62Ζ 

ΓΒμΙβύογιθη, ἀοιὺ ὀύγθ 1 ρδ Ὁ 106, Χόπορμομ πηέτιἐθ οθύ ἔ]ορθ 

ἀδηβ ΓΑ παῦδβθ, 46 1 μποῖθη ρᾶγϑῖὺ Θῃ σϑῦ Θπα τοῦ ἀνοὶν Βρέο!4|6- 
τηθηὖ Θἢ γιι6. Τοιυῦ ὁ6 αι! ὍΠ Ρουγγαϊύ ὑγοῦνοῖ, οϑδὺ απ θη ἀθαχ 
ΟἸΤοοΟηβίδηοοβ 11] πὸ β'θϑδὺῦ ρᾷβ ὕθηιι δ3860Ζ Θῃ βρατ6. ΘΟηὐ 6 5685 

αἰἴδούϊοηβ. ΑἸΠΒΙ, ἀδῃ8. 565 ρογύγαϊίβ ἀθ ΟΥὐγβ 16 Ἰθηθ οὖ ἀθ 
ΟἸόαγαιθ, 1] π6 ἰ65 τηοπίγθ 46 ἀπ θθαι οὐὐξ, οὐ π6 τηϑῦ ϑιιθ 6 
ΟΠΌΤΘ δι ὑϑΌ]θωι, ὑπ 15. 4α}} γέβα!υθ οἰδθημθηῦ 46 β0ῃ. ΡΓΟΡΙΘ 
ΟανγαρΘ 4 ἢ ρΘαῦ ΓΘΡΓΙΟΟΠΘΥ ἃ ΟΥὙΤΤΒ πΠ6 ΠῚ ]ΟῺ ΘΧΟΘΒΒΙνΘ, 46 
Ἰὼ ἀἸββιπη]δύϊοη οὖ 46 ΠἸηρταθἐπαθ ; ἃ ΟἸόαγαιθ 46 ᾿ὌΥρι161}, 46 
᾿᾿ἐροΐδιηθ οὖ ἀθ ἰὼ ἀυγοίέθ,. 1)0ὰ τϑβίθ, τθὴ ἡ όραϊθ 16 οῃ 49 
ὀδΠάθι πὶ γὰρ ἀἄδηδ οϑῦ ἐστέ, οὰ Τ᾿ απύθιιν, ΡΥ ΘΒ 4116 ἐΟα]) ΟΌΤΒ Θὴ 

ΒοδΠ6, ἀὸβ 16 ὑγοϊβιὸ τη ἰνυθ, Π6 ἰαῖβθθ ρὰβ ὑπ Ἰηδύδηῦ ηδῖγθ 1[ἸΔέθ 
4} ὦ μὲ αἰψέγοι 16 πιοϊπάσο αϊὺ ἃ βοὴ ναπίαρθ. 1] ἔϑιαῦ ΘΟ ΘΗ 
αυΐθη ᾿ἰιϑωηὺ 165 Ἠβὶ]όπι θα, οἢ 856 βϑηῦ ἂἃ-ρϑι-ρυὸβ ΟὈ]ρό ἀθ 

ἔαϊγθ θθϑιοοιρ 46 γοβίχιοὐϊοηβ ἃ "ἔϊορθ ἀθ [μποῖθη. ΟἹ ᾧ νοῖύ 

ἀ Ὅς Οοπβου. Ηἰϊβῦ. ὃ 20. 6 Μδῃβο, ὥ'ρατγία, 3,1 ἰῇ. Ρ. 7. 

Ο 



ΧΧΧΙν ἘΧΟΝΒΡΤΑ ἘΧ ΠΕΤΒΟΝΝΙΙ 

ῬΘΓΘΘΙ, ΡΪῈΒ τ 6 ἢ ΘΠ 6 διιύγ6 46 568 οανγαρθβ, οοὐΐθ “ασοηποηῖα- 
γῖθ αιι᾿}} γαῖ τηδηϊοϑυέθ ρῶν δὼ οοπάιθ, ϑϑίοη 1 Ορβθυναύο 
ἀπ βανϑηῦ δαΐθαν 46 1 γῦϊοϊθ ϑοογαίθ (425 545.) Χόμπορμοῃ, ἀθ 
ΠγδΙηΘ 4116 Β0η ΘΟΠαΊΒΟΙΡ]6 Ρ]αύοῃ, μόνω (65 ορίπΙοηΒ δης-ἀόπιο- 
ογδύϊαιιθϑ 46 βοὴ πηδῖύγθ. [})6 Ἰἰὰ, πὰ ρϑῃομδηῦ τηϑύαιό ΡΟῸΓ [68 
1Π5 ΟΠ  ]0 η5 οὺ 168. ΠΟμΉη65 49 ὥραγίθ, ρϑπομδηῦ απ6 ἀέγθιορ- 

Ρδγθηῦ ΘΠ6018 1 ἐγοῖϊῦθ δι 6 4α] ᾿᾿ππὶ|ὺ ἃ Αρέβι]αβ δῦ βοὴ δάμπι- 

γαύϊοη ργοίΐομαθ ροῦν 168 νϑυύῦιβ τἸρΊ ΘΒ 4 ὁ0 ρυῶπα ὨΟΙΠΠΙΘ. 
Οδυΐθ ἀϊβροβιύίοη ἔραγῶω Ρ]8 ἀπ6 ἴοῖβ βοὴ Πιροιηθηΐ, οὖ ἴα] δύ 
ὑδῖγθ, βίποη δἰ έτσι, ἰὼ νόσιό ἃ 1᾿ανϑπύαρθ ἀ65 Πιϑοδαδιποπίθηβ οὗ 
θη ρέηξια] 468 οὐ]θὺβ 49 8605 δῇθου οβ ρδυ Ὁ] ΘΠ] ΘΒ ; 168 ΘΧΘΙΏΡΙΘΒ 
Δ,5Β562 ΠΟΙΠΌΤΘΙΧ 416 165 Ἠ 6] πίαιιθα ργέβθη θηῦ ἕ τηϑὑῤθηὐῦ 16 ἔα 
ΠΟΥ 46 ἀοαίθ, οὐ ἑογοθηῦ δῖ πηοῖη8. αἰ νοιο 4811 ἀγαὶῦ 46] ατι6 
ἀππουϊθό ἃ 56 ἀόδέθηα ιν απ6 δου ύαϊπθ 1] πιο η δι 195 ἀόξαπίβ οἱ 
95. ὑουύβ 46 565 ΦΠΏ1Β; 66 41] ἴα! οθγἐαι πθηιθηὺ Τ᾿ ὅ]ορθ ἀθ βοὴ 

ΘΟΘΕΙ, ΠΔΙΒ 60 4] ΠΘ ῬΓΙΟΠΥ͂Θ ΠῚ 1Πη6 ρ,ΘΠη46. Βιρέτιου 6. ἀθ 
Ῥϑίβοη, ΠῚ Π6 ρ,ΔΠ4θ ἴογοθ 46 οδγδοίδυθ. Α]οιύοηθ 4116 808 
αὐζδομθιηθηῦ ΡΥΘΒα 16 ΒΔ ΠΒ5 ὈΟΙΏΘΒ ἃ ἰὼ ΥΘΙΙΡΊΟΠ ΡΟρΡαΪδΙΓΘ, δὼ Θ0η- 
ἤδηοθ ΘΧΡΙΙΟΙ 6 δΧ ΒΟΠΡΘΒ οὖ ἃ [0118 168 Κ,ῬΘΏΓΘΒ 46 Ῥγοηοϑύϊοβ ααὶ 
βΒοηῦ πῇ ὑγαῖϊὺ οαγϑούδιυἸβύ!απ16. 51 ΤΘΙΩΔΙ ἍπΔ Ὁ]6 ἀδηθ πη α1801Ρ016 
ἀ6 ϑοογαίθ, Ππηϊθηὐ δῷ νι, οὖ τόὐγόοϊββθηῦ μοι ᾿αἱ 16 ομδιρ ἀθ 
Το βουγαύιοη μἰβύουιααθ. Απὑ θὰ ἀθ τόβέομι" ρῥγοϊοπαῤιηθηΐ, 
ΘΟΠΊΠ10Θ Τ᾽ πογ 146, ἃ ΘΟ δ Πθιπθηῦ 465 οδιιβθβ οὐ 465 οἴοίβ, 1] 
ΤΘΟΟΙΤΒ ἃ [Ἰπύθυυθηθοη Ἱπηηχόα!αίθ ἀθ5 ΠΊθιχ, οὐ ἔσοῖινθ δἰ ηβὶ, 

ΒΦ. ΠΒ5. ΦΙΙΘΠΘ ῬΘΙΠΘ, πΠ6 ΒΟ Οη ΘΟΙ ΠΟΘ, 4110 Β0η ΡγδαἀἝΘΘαβΘαΣ 

δαγαὶῦ Δ θοΥΡΙθβθιηθηῦ ΘΠ ΘΙ Πόθ ἀδη8 165 ῬΦΒΒΊΟΠΒ, [65 ἐ] ηΐβ, [68 

ἀδίαυίδ οἷι ἰθ5. αι] 65. ἀθ5 μοιημηθθ. (ἡιδηῦ ἃ Β0η βύυϊθ, [68 δῃ- 
ΟἸΘΗΒ 6η. γϑηϊθηῦ ππδηϊη)θπηθηῦ ἰὼ στᾶσθ οὖ ἰὼ ἀοιισθασ. ΟἸοέγομπβ 
6 ἰγοῦγθ ρένδ αἰουα χιθ ἴδ ηυῖθί (ηιθίϊθ εἰμ οῖον ;)}ὺ οὐ αἰταϊῦ απ ΘᾺ 
Μπνιδε5 οἰϊο8-ηλόηιθβ οὐΐ ραγίό ραν δὰ δομοΐθι, ϑρίοῃ Οαϊ ]16ῃ, 

65 Ογάοος βοριδίθηξ αὐοῖν' ρόίγ 8οη) ἰαηραφοὶ, οἱ ἰα ρογϑιιαδίοῃ, 5 δἴγ6 

α88786 811) 865 ἰδυγ98. ΟἿ 16 ΒΓ ΠΟΠΊτηδ Θ ΘΟηϑέσπθποο 1 Α οῖζίο 

αὐζέψιιθ. (68 ὅϊοριϑβ 4θ8. δῃοΊθηβ, ἀδὴ8 θαι [ΌΓΠῚΘ. ΠΥ ΡΘΥΒΟ] 4116. 
αὐϊοδίθηὐ 16 οαβ 1115 [αϊβωϊθηῦ 46 80η βύγϊθ. Ὥθηγϑ ἃ δ] θαν- 
Πδᾶ55Θ 1] ΔοοοΡ 6 ἐοιέο ἰα «ἰοιιοθιι)" ροϑϑιδίθ.; τπδὶβ 1] ργόψθπά «αὶ 

ἢἾἃ ῬὰΒ ἰοπΐθ ἰὼ δεαιίό ἀόβιγα 0161. ΚΓ1 16 οὐὔϊαιιθ θηίθηα ρῶν Ἰὰ 

Γ ΜδηΒβο, ϑρατία, 3, φὺν. [Π., Ρ.1-14. [π88 Θηϑυῖϊίο (Οἵ, Βοίββοη., ἰπ ΕΠΔΡ., 
Ε' Οταί., δ 9. 220, 287.) 
δ 14,, ὃ το. 1 Ἡδέως μὲν, ὡς ἔνι μάλιστα, οὐ μὴν 
᾿ ΤΩ; Ονϑξ:, τὸ, 1, 81. καλῶς γε, ἐφ᾽ ὅσον ἔδει, [)6 σομηρ. γεΓὉ. 
Κ 14. 10., ο6. αυ οπ ναὶ αἷς ἀθ ρ.τιρ 64. ϑομοῦ, 

Ῥέγιοϊδβ, δἵ οϑ αὶ ]6 αὶ 46 Ὀίθη Α᾽ διι- 



ΙΑ ΧΕΝΟΡΗΟΘΝΈΙΝ. ΧΧΧΥ 

4116 66 βύγ]θ πὰ πὶ ἰὼ ργοίομπάθιτ ἢἰ 19 που ἀθ 6] 1 46 Τ πιογάϊάο, 
ἀδηβ 168. ον ταρῸ5. ΠΙβίου!π168, ἢἰ Γόϊόναύοη, ἰὼ ναγιόψέ οὐ 1 θη- 

ὑγαϊπθηηθπύ ἀθ οο αὶ ἀ6 Ρ]αΐομ, ἀδη8 165 ΟἸνΓΑΡῸΒ ΡΠ]]ΟΒΟΡΪ 4165, 

11 ὦ Ρ]θιμοιηθηῦ γίβοη ; ΟΡ 66. 41] αἰδβύϊπριιθ 66. βϑέυ]θ, ο᾽ϑϑύ 
ἘΠῸ οἰαγἐό ραγίαϊίθ, τπ ρυδη 8 Αἰ πηρ] οἰ ό, ἰὼ στᾶσα οὐ ᾿ωθαπάοηῃ ; 
ο᾽οδύ-ἃ- αἴτρθ, 165. απα!ὑέβ πιῦπηθϑ ἀπι οαὐδούδιθ ἀθ ᾿᾿ϑαΐθιν, Χόπο- 
Ρῇοη, θὴ οἵἶοῦ, 4θ αιθίαιιθ οὐ απ 16 σοηβΙ ὃ} 6, πΠ6 ργόβθηϊξθ 
δασαπθ ἴδοι] ἐό ἐγταπβοθπάἀδηΐο; πΠ6 Γόπηϊ οι ὑγῦδΤ 6 46 Του! έα 

ἀἴνθυβθβ, ἃ πὴ ἀθργέ οὐ ἀϊηδῖνθ, οὗ ἄδηβ πὴ ραυΐαϊῦ 4.016 Θη Ὁ 
611658, νοῇἹὰ βοὴ οαγδοίδυο ἀιβυποῦ. [11 η᾿ὰ ὄϊό ἀοιιόέ πὶ ἀθ ]ὰ 

Ρυϊββᾶηοθ 46 γόϊορχιοη, πὶ ἀθ οθὺϊθ δούϊνιυό Τηὐέγιθισθ 4ὶ οηὐχαῖ- 
ηδιύ Ρ]αὔοῃ ἃ 5’ ἰθυθυ βη8 Οθθ86. δ1Χ βρέδιυ]δαυοηβ 168. ρ]τ5. Β80- 
᾿Ππη68, πὶ 46 οϑὺ θβρυιὺ αἱ Οβουναύϊοη 481 γέν]αιῦ ἃ “μον 146 1685 

ΟΘ 865 165 Ρ] 8 βθογδύθα 468 ὀνέηθιηθπίβ, οὖ 1] ἔδιβοϊ ρόμπέύγου 165 

Ἰη ΘΠ ΟΠΒ. 68. Ρ]τι5 οδομέθβ ἀ65 ῬΥΙΠοΙραῖχ δούθιτβ ἀπ ογδηὰ 

ἐνέποιπθηύ ἀοηῦ 1] ὡναϊῦ Θπίγ ΡΥ Β 1 μιϑύοισθ Οὐδ 4} ἃ ροββόαό, 

Ρᾶγ-ἀθαϑιβ ὑοπύ, οθϑὺ 16 ἰδίθηΐ ἀἸΘΧΡΟΒΟΥ οὐ 4θ ΠΑΥΤΘΥ. Αιϑβὶ, 

4αοϊψαθ Χ όπορμοη αἱύ ἐογιὺ βὰν 1 πἰβύοϊνϑ οὖ Ἰὼ Ῥἢ]]ΟΒΟρ 6, 5] Γοη 
αἰβοῖῦ 4} π ἔπῦ, ἃ ῥΓΟΡΥθιηθηῦ ρδ}]61, ΠῚ ΠΙβύου θη ΠῚ Ρἢ11ο- 
ΒΟΡΠ6, 66 Ραύδάοχθ ρουγταιῦ ὈΙΘῊ π᾿ δύγ6 ρῶβ ὑγὸβ- Ιοἱη 46 Ἰὼ ψέγει ό. 

Οδθ π᾿ ϑϑοὺ ροϊπῦ ὑπ Ῥθηβθι Ῥγοΐοηα 41 ΡγΓῸ Πα 46 Ιἰοἱπ οὖ 46 
Πααὺ 16 ρα αἰ ΔΡΡυοίΐοπαιν, θοιημηθ Ρ]δΐοῃ, [68 ΡΥ Πα 65 αΠΙΘΒΌΙΟΙΒ 
46 ἰὼ τηογῶ]θ οὐ ἀθ ἰὼ ρ}]οβορϊθ, οἵ 46 ΓΘΡΥΟ 176, ΘΟΙΏΙῚΘ 
ΤΠαογάΙα6, 16 ἐδ Ό]Θαι οοπιρϑὺ ἀπ ἔροαμθ ὨΙΒΟΟΣΙ 411 : οἾ Θϑύ τη 

ΠοΙΏμηΘ. Θβαθη 6] θιηθηῦ ρῬγϑύϊαιιθ, πηδ]ὶό αἰῖὶχ ΠΟΠΊΠ]65 οὖ διχ 
Οἤοδοα 46. 80 ἐθιηρε:; δὺ 41], ἰογβαιιθ Ἰ οσοδβίοη ΓὙ οοπαα]ῦ, 88 
τηϑῦ ἃ γασοη ον ἰθ8 ὀγέποιηηθηβ ἀοηῦ 1] ἃ ἐῤό ἐέμπιοϊη, οὐ [685 

ἸΠΊΡΓΘΒΒΙΟΠΒ. 411} ἃ Τοςιιθθ, οὐ γόδηγο 168 ΟὈΒΘυ να ]οη5. 41] ἃ 
ἴαϊῦθϑ βὰ} 165. ομθνδαχ, ἰὼ οἴ δβ586, Γ᾿ ΔρΥΪΟα] 1, ᾿᾿δἀποοίϊοη, [6 

ΘοΟΙγΘΡΘπηθηύ, ἰθ5 ἤπᾶπμοθθ. ΤῸῸΒ. 568. ΟἸΥΓΑΡῸΒ. Οηὐ Ρ]ι8. οἱ 

ΤΊΟΪΠΒ 66 οδγδοίδγθ. (Οὗ ϑδῦ 66 41] ἃ αι ΟΥΟΙΓΘ Δ1Χ ὩΠΟΙΘΠΒ ΘΧ- 
ΤηδΠ165. 41] ἃ αι γοργοάμιγθ, ἀνθὸ ρ]5 46 παῤ] απ Ῥ]δΐοη, 
165. ΟΡΙΠΙΟῚΒ ἀθ βοὴ πηϑῖζγθ; οὖ οϑίῳ οϑὺ ὑγὸβ- ργΓο Ὀ]Θπιθηύ νυ], 

Θἢ 66 56η8, 411] ΠὟ δ]οιύθ ΥἼΘΠ ; τηδ]18. θη ἀοηπο-ᾧ-}} ππθ6 1466 
οοτμηρ!ὸΐο ὁ Οη ρϑαὺ θη ἀοαΐοι: ἀπ το] η8, ἰΘ ϑοογωΐθ 46 Χόέμο- 
Ῥῇοη ΠΘ ποιβ Τοργέβοηΐθ αα᾿ πρδνῦ δι θιηθηὺ 1’ Πότητηθ 4] ἃ οι 
ΠΘ 81 ρ,ΥΘΠ46 ᾿ηἤπιθπο6 βὰν 1 ̓Θαρυϊῦ 4θ. 568 σοπ ΘΙ ΡΟΥΆΙΏΒ ; ϑὐ 1] 
ΟΡ ὕ ΡΟΒΒΙΌ]6 απ ΡΙ]αύομ, ἀδηβ ἰὼ ρυῦϊθ ἀτατηδύϊαπθ ἀὰ ΡΠ φάοη, 
ἄδηβ 16 Ουϊέοι οὐ ΓΑ Ροϊορὶθ βυγίοαί, ποι ἀοπηδῖύ, 46. οϑὑξθ 
βυδη46 ἤρυγο 46 ᾿᾽᾿δηθααϊθέ, τη ρονύγαϊῦ Ρ]τι5. ΓΘ ϑβθι ]δηΐ, απ01- 
4116 ρϑίπῦ αγὐϑθ θ]1ι8 49 ἰᾶγρθιν οὐ ἀθ Πθονίό.--- Οπδηὺ ἃ 568 

δ. 2 



ΧΧΧΥῚ ἘΧΙΕΤΒΟΝΝΙΙ ΝΙΤΠΑ ΧΕΝ. 

ΟἸΥΓΡΘΒ ΠΙΒΟΟΙΊΠΙΙΘΒ 115. Π6 βοηῦ ρᾶβ ΠΟῚ Ρ]ὰ8 16 γέβι!ταύ ἀἾππ 
ΡΙδῃ ἔογπιό ἰοπρ'- ἔθηρ5 ἀ ἀνᾶποθ: 1] πΠ6 ΡΙΘηἃ ρᾶϑϑ, Θοιητηθ ΤΠι- 
ογάϊάθ, ἰὼ συϑϑοϊαύοη 46. ΘΟ ΒΔΟΓΟΙ νἱηρύ δηπέθα 4 δῷ νἱθ ἃ 
ΓΘΟΊΘΙ]111 165 τηδὐότγϊαιιχ ἀπ 6 ΠΙ βίοι, ἃ ᾿Π ΘΥΓΟΡΘΙ ὕοιιβ ΘΘιιχ απ 
Θῃ ΟὨὐ 61 ΘΟΠηδίββθθηθθ, ἃ νΟΥΔΡῸΓ ΘΧΡΥΓῸΒ δ ἰ6 ὑμϑᾶίγθ 468 
ὄνόποιηθηΐβ ΡΟ 6ῃ. ὈΙΘη ΘΟΠηΔΙΓΘ [68 ἀξία! οὔ ρον 6ῃ 
ΠΪΘΧ ρΡέπόίγου. ἰθ8. οᾶῖιθθθ. (ἰθβ8. ΟἸνΓΑΡῸΒ βοηδ δηπιθηέβ, 6 
4ιΘΙ 46. βογίθ, ρῶν (685 οἰγοοηβίϑηθοβ ἰογέαιθθ. ΑἸηβὶ, 80- 
ἴθ ΡῬΓΙΠΟΙΡαΙ ἀδπβ ἰὼ την θ ]! θιϑθ τούγαϊΐθ ἀθθ ατθοβ, 1 
ἔργοιινγθ, ἃ β0ῃ σϑίοιιν, ἰΘ Ὀθβοῖη 46 σὑϑοοηΐου τππ ὄὀγόπηδπιθηῦ 
ἀοῃῦ ΡΘΥΒΟΠηΘ Π6 ἀθναὶῦ Θοηηδ γΘ τηϊθιχ 6 πὰ] 165 ἀξία], οὖ 
πη’ ἔῤαϊύ ρ]ι5 ᾿ηὐέγθαβέ ἃ ρυόβθηὐθυ. τπ 6 παυγδύϊοη οομηρ]ὸΐθ, μα 18- 
απ }}16 ἀθναὶῦ δύγθ πῃ ὑφ ]θαῖι 46 568 ἰδ] θηὺβ βυγαύόριαθθ. Αρ- 
Ρο]ό ρδι ἰὼ δοηῆδποθ ἀθ Τ᾽ μπογάϊάθ οἱ 48 865 Πάν 16 Υ8 ἃ ἴα ΓΘ 
ΘΟΠΠδΙΓγΘ ΤΠ ΟανγαρΡΘ ἹπΠοομρ]οῦ 46 οϑὺ διβίοσιθη, 1] δῦ παῦαγθ!θ- 

τηθηῦ διηθηέό ἃ [Ἰάέθ 46 Θοῃύϊ που οϑῦ οαντδρθ 1πϑαπ᾽ ἃ ἰὼ ἤπ ἀ6 ἰδ 
βΌΘΙΤΘ ἀπ Ῥόϊοροππηδεθ, ο᾽ϑδύτ-ὰ -αἰσθ ᾿υβαυδα ροϊηῦ οὐ ΤΟΥ 149 

γοι]αϊῦ ΡΟῦΒΒΘΥ 50 ΒΙΒίΟΙΓΘ, ρϑγίϊθ 4}} γέαιρθω βϑηβ ἀοαΐθ 6ῃ 
ΡΓΘΙΠΙΘΥ [161], ΘΟΙΏΙῚΘ ΠΟΙΙΒ ᾿ὍνΟΙΒ ἀὀ]ὰ αἰὐ; 18. 1] δοκέω 8πο- 
ΟΘββινθπηθηὺ ἄδη8 βῷ γϑύχγαϊψθ ἃ 59] οπέθ οὖ ἃ (ὐουι πῃ 16 τοϑὲθ ἀθ 
ΓΒΙβύοινο ἀθ βοῃ ἔθιῃρϑβ, }υϑαα᾽ ἃ ἰὼ Ὀδύδ}}}9 46 Μδμπίϊηόϑ. 



ΟΝ ΠΑΛΟΝΤΙΙ 

ὈΙΒΒΕΒΤΑΤΙΟ ΟΗΒΟΝΟΠΟΟσΙΟΑ 

ΒΕ ΡΟΘΤΈΕΜΙΚ ΒΕ ΡΕΠΟΡΟΝΝΕΞΙΑΟΙ ΑΝΝῚΚ ΒΕΟΝΌΌΜ 

- ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΚΒ ΗΕΙΓΕΝΙΟΟΒΌΜ ΠΙΒΕΌΜ ΡΕΙΜΌΜ 

ΒΕΟΤΕῈ ὈΙΟΕΒΕΝΌΏΌΙΞΒ 5, 

4 Β!πϑ Οτὐεθοουιπ) Ὀ61|10 ῬΘΙΟΡοπηθβιαθο σοϑύδβ πβαι6. δι ΠῚ 

ϑὺ ν᾽ σθϑι ΠΠ11ΠῚ ΦΠΠ1ΠΊ οἰθραπίθι οὖ τηϊγὼ ἀὺΐθ οοιηροϑαιὺ ὙΤΠποΥ- 

(41465, νϑύθγιιπι ἨΠΒΟΟΓΊΘΟΥ) ΡΙΠΘΘΡΒ. [ἃ6πὲ μαι ἀπ0Ὶ16 Οριβ 
βιιϑδοθρύμπι ἃ Βο  ν᾽ββθῦ, ΠΝ] τηουὑθ Βῖν6 τηδύμπγα, τὖ ΠΟΌΪ5. αα] ἄθια 
ν ἀϑύι, βῖνθ νἹοϊθηύω, πὖῦ 1115, ΡΥθουθρύμβ {π|αϑϑῦύ. ϑαοοθαδβιῦ [ἢ 

γ]σΘ ΠῚ 6}15 ΡΥ θοῦθυ" 4]105 Χ ΘΠΟΡἤΟΠ, 4] ΤῸΝ ΠΊΘΧΙΠῚΘ ΠΙΘΠΊΟΓ Δ Ὀ116Β 
ἀ ἃ Πα Ὀ6]]απὶ ρου ηθηὐθϑ, αὔαιθ ἃ 1080 ΤΙ πογά]ά6, αὖ νἀ οὕαΓ, 
1Π ΘΟΠΊΠΙΘη 1115 (ὑπομνήματι) Θἀατη γαΐδβ, αὖ 1086 Ἰονηύθι ΘΟΠοΙη- 

πϑντί, τὺ ΘΟΙΠΙΠ ΘΠ ΑΙΊΟΒ 1108, 4865 δῸ δι ΟΣ 5 [Δ 1Ή1]}1ὦ δοσθρθ- 

ταύ, ρᾶιοῖβ δ] θοῦ!β ν6] πχαύαὐ!8, ἴῃ ἱροηύθ Ἡ βίου ΟἼὝϑθορα 601]1ο- 
ον. ()δηη ποδύγϑη) 46 ἤοὺ ΟΡΘΥΘ ΟΡΙΠΙΟΠΘΠῚ ΠΘΑΠΘ ῬΟΒΒΊΙΠΊΠΙΒ 
ἤοο ἰοθὸ ἸοπρΊΒ ΡΘΙΒΘΟΠΙ, Π6Ο. ΘΟΡΊΠΊΙΙ 1Π5 0100} ΠΟΒΟΓῚ ΤΔΌΙΟΠΘ. 
Νδπι εἶν ΤΟΥ 1468, βῖνθ Χ ΘΠΟΡΠΟΙ γῸ5 1115 ΘΟ] ρου, ατι88 
Ἰορίπηβ Η Θ᾽]θπΙουτηὶ ΠὈΤῸ 1. οὺ 2. θα δα οαριῦ 5. 2. Βθοίϊο- 
ΠῚ 10, ΤΙ πογαϊ!άθαπι σου αΠΠ ρθη πὶ οὖ γϑύϊο θυ ὑθηρ ΟΥ ΠῚ 
αἸρουθηάουιη οὗ δοσυαγαῦθ πα] οΔ ΠΟΥ ΠΟῸΠ ῬΟΒΒΙΠΏΠΒ ΠΟ 
ΘΡΟΒΟΘΙΘ. ᾿ 
Φο πιᾶρὶβ ἐπουὶὺ πη γαηάππι, ἀοοὐ ΒΒ: ΠΊῸ5 νἱτοβ, ΘΙ πιου πὶ ἴῃ 

Εὐχογοϊίαυύθ. δὰ ατεοο. Αποὺ. Ρ. ὅο. Ἰ)οάννθι πὶ ᾿π ΑΠΠΑΙΙθιι8 
4 ΧΚοπορποηΐύοθιβ, Θομηθιάθγιπη οὐ ὙΥ θιβίσιαπι, ΠΠὐ θυ ββίπιοα 6]6- 

8. Ῥγοάμί δίθπαδ]ξ 4. 1822. 



ΧΧΧΥΠΙῚ ΗΑ ΑΟΝἙΤΙ 

σϑ ἢ ἸΒΒΙ ΠΟ Βα 116. Χ ΘΠΟΡ ΟΠ ΙΒ ̓ η θυ θύθϑ, ΟΠ} Οϑύθ 8. ΟΠΊΠ]ΊΙΒ, 
41 ΠΙΡΟΡ 46 ἰὼ ραγίθ ϊδύουϊθθ Οὐξθοῦθ ΒΟΡΙΡΒΘυ τη, Π0Ὸ ΟἹ, 
ΡΙδθθιηὐθ 1) οά 6110, αὔτ πηαν 6 ὑθῃηρουιιη ποὐύδἐϊοπθιη βὐαύϊπι 80 
1Π1010 ῬΥΙΠῚΙ ΠΙΌΡῚ ἃ βου ρύουθ θ886 πθρ]θοΐϑηη. ΝΆΠῚ 1, 1,10, ὉὈ] 

ΑἸοΙθΙθθ5α. ϑάγάιθι5 ΟἸαΖοιηθηδβ {πρΊΒΒΘ ΠΔΥΓΦΌΠΙ,, πΠΠ1π|8. οὗ ν]66- 
51Π}} ΔΠῺΪ ἢ ΠΘΠῚ 6586 βύωθιθπάπτμη ; αἴ186 ἀθῖΠοΘΡ5. βθαπδηΐα 1η46 
ὦ ᾧ. 11, δα Ββθϑαιθηΐθιη 1. 6. δἰ ύθυιι μη οὖ ὙἹΟθβι ΠῚ ΔΏΠῈΠῚ Ρ6Γ- 
ὈΠΠΘΓΘ. 

Ηὰϊο γαύϊομὶ οὐδύδθ 1051 νἱἀθηῦ ΟΠ ΠΘ5. ΦΠΠΟΙΙΠῚ 6} ῬοΪο- 

ῬΟΠΠΗΘΒΙΔΟΙ ΠΠΊΘΙΌΒ, ΣΧ ΘΠΟΡΠΟΙ 5 ΟΡΘΙῚ Δαβουιρίοβ ; αιῶ οχ αἰ- 

δου]δαΐθ 516 50 δχρϑαϊπηῦ, αὖ θὔϊδηι ᾿88 ὑθηρουαμη πούδϑ, πηδ 
οαπὶ 1118 ΟἸγιηριαάπτη πούαθ!οηιθιιβ, Ὁ 1π θυ ροϊδύουθ ργοΐθοϊαβ 
6856 οοῃὐοπἀδηῦ. ποά αιδηλ ὑθηλθῦθ δα αηὐ, ροδύθω νἱάθ- 
θῖπιι8. Ναπο ρυπησμη ἃ δρίιηι5, αὖ ΘΠ] Πδυγθι8. Ρ] ΕΣ Ότ8 
᾿ΙΒ4 16 σ,ΑΥΙΒΒΊΠΊΙΒ. ὑθΙη ΡΟΙ ΠῚ ΠΟΌΪΒ, ἃ ὙἹΡῚΒ ἀοΟὔ]Β. ΤΩ] ΠΪΠΊ6. ῬΘηΒ1- 
ὑαῖ18, 1Π τὰ Το νγ6}}1 ταὐῦϊοπθη ΘΟΠΟΙΠΔΙΙ ΠΟῚ ῬΟΒΒΘ, ΘΘΙΠ6ΠΘ 
χαοα πη 40 Ρ6]᾽ 86 1ρΡ88 1 ΘΟΗΨΙΠΟΙ. 

1. Ῥοβύ ρυζπιη δα ΠΝ οϑύτιιη] ΘΟΠΊΠἸβϑιμη ΘΡύθΙ ὈΥῚ Θχϑαηΐθ 
(Η. 6. 1, 1, 2 844ᾳ.), ΤἬναβυαβ ΑὐΠΘΠΙΘΉΒ15. νἹούουϊδβ Πα 18 
Αὐμϑπδβ τηιὑὑϊύπι" οαπΔ 60, τὖ ΓΘοθηὐθη ΘΧΘΙΟΙ πη ΠΦγΘΒα 16 ̓ πη46 
δἀάιοαῦ. 18 Θὰ Ρ6᾽ ΒΙΘπιθπὶ ΑΘ η18 νϑυβανοῦμν, δὔααθ Αριάθιῃ 
ἰηἀθ ἃ [)6οϑιω Ὁγθθ Ἰρϑϑηλ ὑθηΐαηύθημ ΡγΟρα βθθὺ, ᾧ Ρορυΐο 
οὈὐιπαϊῦ αὖ ροάϊύαμῃ ἀο]ϑούμπι ᾿ρ80 μαρονού, δῦ ργϑοίθιθω δθϑ ζει 
Θαυϊοθ οἱ φυύηφιασίμίω ὑυϊγθιηθβ ὡροϊρογοὺ (δ. 44). Οἴ ΠῚβ 
ΘθΠλατη Ργοΐθοῦμβ ϑϑὺ, ΒΕ] Χ ΘΠΟΡ ΠΟΙ οΥΘα τηῖι8, ΡΓοΟχ πη ξδϑύαύθ 
(ὁ. 2.5 ὃ. 1.): δη Πάν γ6110, πΠῸμ ῬΘῚ πηδπὶ ΠΪΘΠΊΘΠΙ, Βθα ΡΘΓ 

οοὐοάθοϊπι τηθη8685. Αὐμθηθ Θομητηογαῦιθ ἔπὶῦ ΤἬγαβυ αβ, αποά 
δ τ] π]0. ΟΥ̓ Θα10119 οϑὺύ. Νϑῆπθ ϑηϊη ἰδ ]5 ΘΠῚ ΘΟΡΙΪ8 ΑὐΠ6- 

ὨΐΘηΒ565. ΘΠ] ΘΗΙΒουηὗ, αὖ ὕδιη ἸΟΠΡῸ ἐθροῦθ δ ρραγδύμιμ 
ΡΒ. ἔμπουϊῦ, πθαῖθ ἴῃ ἢμπμη0 ᾿ΠΠρΡΘΥΓύουΘ μὰ 8]|16Π0 δηΐπη0 ουϑηὺ 
(οἵ. οἂρ. 1, 34.), αὖ ἀθ 60 ἀθίγαχιββθ νἹἀθυθηὐαν ; ΠΘαΤ1Θ ΟἸΠΪΠΟ 
ϑηΐθ πιδρηδῖη 11|2πὶ Οὐ Ζίοθπαμη νἹούουϊδιη νἱἀθηῦιν [π|880 το- 
ΠΙΒΒΙΟΥ ΘΒ. 

1Π|. Οονυρμδβίαπι (ΡΎ]ὰ5 ὡρια 1)1οά. 14, 64 οΘχύν.) Τμδοθάξομηο- 
Ὠ15. τϑάαιύαν, ΠΙοάονῸ διοίουθ, Ὁ]. 92. 4, ροβύαιδιῃ φινίαϊθοῖηι 

ΡΟ ΔΠΠΟΒ ἴῃ Αὐπθηϊθηδίιηι Ροϊθβίαθθ ἐπϊθβοὺ. Οδρίω δῦθμηι 
Ῥυβ Ὁ ΑὐΠπθηϊθηβιθαβ ΟἹ]. 88, 4. ἃ. ΟἾν. 425. πηθπϑθ Ψ{{]10 «αὖ 
Αὐυρπδῖο, Β6}}1 6]. φῆηο 7, ταῦ τηϑυ που δ ργ Ια 10 ΤΉ πον ἀἸ4685 4, 

48. οὐ οχ 60 Π)ΙΟάουιΒ 1080 12, 61 8η64ᾳ. ὅϑδιιηῦ διΐθμι ὦ ἡπδτῦο 

ὅπηο Ὁ]. 88. ἀβᾷθ ὦ απαρύπηι Ὁ]. 92. ποη απϊηάθοῖτη, βορὰ 



ΘΙΒΒΕΒΤΑΤΊΙΟ. ΧΧΧΙΧ 

βϑεἰθοῖηι ΠΗ ᾿πύθροτὶ, ὈΓΘΘΒΘΥ πὶ ΘΠ ΘΧ ΘΔ ]Ο.}15 ΘΠΓΟΠΟ]ΟρΊοἷΒ 
οοηϑίθυ ἱπθιιηῦθ ἃππὸ ΟἸγρίθο σαρίδπιη ῬΎ]αΠ, πηθάϊο τγϑᾶ- 
αἸϊΐαπι θ586. Εὔῦρρο ΠΙΟΟΥΤΙΒ οὔ η ἢ] ουγῦ, ΒΙΌΊατ6 1086 ὁ006]8- 
μη αῦ ; ΤῸΠῚ διιΐθπὶ ΡΘΥΙΒΡΙ απ οϑὺ ΘῸὺ 8ΠΠῸ ἰδοίδπι θ586, (110 
θϑτη ὡηποίωνὑ ΧΟΠΟΡΠοη (1, 2. 18.) Β. Ῥ. ἃπηο 22. θχθιπηΐίθ, 

ΟΙ. 92, 3. ἃ. ΟἾΓ. 409. Ἰηϊύ. 
111. γγιιβ Αὐποπιθηβιιη Ἰοραύοβ οαση ῬΠΔΡΠαθδΖο δὰ ΓΘΟΡῸΠῚ 

ἰοπἀθηΐθα ΤΟΙ Πιι586. ὑγδάιθαν οὖ ΠΥ ΠαΌαΖο Ρῥουβϑιιαϑιβθθ αὖ 
ΠΘΑ 116 διὰ ΓΘΡΘΠῚ ῬΘΙΡΘΓΘ ΠΘΟῚΘ ἀΟΠΊ1ΠῚ ΓΘΑ]ΓΘ ΘΟ ΒΙπουοθὺύ. 708- 
4π6 Ἰθραῦοβ. Ρ6 1 ἐγἐθηρίμν ἃ ῬΠΔΙ θα ΖῸ ν8Π18 ῬΓΟΠΊΒΒΙ5. ἀραὰ 
ἸΡβαπὶ {π|586. γούθηξοβ, ἄοηθο θχϑοῖο 110 ὕθῃρουθ, θυ] θηΐθ 
Ογτο, ἴῃ Μγβίδπι ἀθαποθυθηύμν ; 1η46 84 ΤΟ] απ Α ὈΠΘΗΙΘΉΒΙΙΙΠῚ 

ΘΧϑΡοἰ δι π πᾶνίραθθθ. [Τῶ ΧΘΠΟΡΠΟΗ 1, 4, 5--Ξ. Εἶχ Ποάν6}}1 
ΤΦΟΟΠΘ, 4] ΘΧ ΠΠῸ ΒΟΠΊΘΑΟΙ ΠΟΌΙΒ [θοιῦ {γ]δ, 1. 6. ἀπππὶ οὐ ἀ1π}1- 

ἄϊαπι Δ ηπῖιπι, ἰθραῦ ἃ Οοὐγοὸ σϑύθηθι [πϑυϊηὺ Β. Ῥ. δῆπο 25. 86116 
δ ,χ8. 8564 δῆμπο 28. ΠῸοῃ ΔΙΊΡΙ᾿π5 οὐϑηὗ ἴῃ Ἠ 6] Θθρομύο ἤδνυθϑδ, 

ὅ πῃ ἀϊοὰπι οἰαββθα ΑὐΠΘΗΙΘΏΒΙΠΠΊ, ΟΠ 181 ΔΏΠΟ 27. Τ]ΘΠη86, αὖ 

νἹἀθύιν, Νονθη Ἱ ἀρὰ ῦροβ ρούδπηοβ ριρηθύμπι) θϑϑϑὺ. ὅ6- 

ααϊίαν Ογγιπὶ ἃΠηῚ Β. Ρ. 24. πὸ ῬΠΔΡηδΌδΖο ΟὈγίδπι γθ- 

Ὠἶδ56, ααθιηϑαϊηοάμη Γ6ΠῚ Οἷαγθ ἀθπηηοηβύγαῦ Χοπορμοηΐθῶ 
γϑύϊο. 

Ηξθὸ ϑυηῦ Ροὐϊββιπηιιπ), ατι86 Π)οά νγ 6 }}1 ταύϊομθθ οοδυριδηῦ. [5 
ΘΗ ΤΠ] ΧΙ ἃ Π)ΙΟάΟΓΟ ἀἴ101 856 Ῥϑββιι8 ϑϑί, 41 ΠΟῚ ΒΟ] ΠῚ [ἢ 
ΓΘΌ5. ΠΑΥΓΆΠΟΩΙΒ. ΡᾶΓαπ οϑὺ ἀΠΠΠ]σθηθ, αὖ ΘοΟΙΠραγαῦϊο 6}18 Οαπὶ 
ΤΟΥ 146, ὁχ 4πὸ ρΡ]ανηῶ ἤϑδιιδιύ, ἀθιηοηδύγαῦ, 564 οὐδ ἴῃ 
ὑθιηρουπὶ πούδ!! ΟΠ] θ8, α885 δ ΤΊΠΙΣΙ οὐ ῬΟΪΥΙ ΘΧΘΠΡ] ΠΩ 
Ὠιϑύουϊθθ δα] χιῦ, ΒΘ Ρ6 ουτανῦύ. Μῶχιηθ διιύθμι [ἢ Ὦδο Θχύγθπιῶ 
Β61}}1 Ῥβῖίορ. ραυῦθ δῸ 60 6586 ϑυγδύμπι νι θύμ, γ6] ρούϊαβ. 80 118, 
ΠΟΒ 1Ρ86 Βθοιύιβ οϑῦ. Νῶη ἤΠΘΠ. ἹΠΡΘΙῚ Πρ ηΐῶ ΤΎΓΥΘΗΠΟΥ ΠΩ 
ὦ ΙΟάοΓο δὰ ἤποπι ΟἸΥΙΡΙΔ 415 94. ΠΔΡΓΔΥῚ, οἴη {πουῖύ ΟἹ. 94,1, 
ϑὐϊωπι ΘΟ ποι άθγιβ ποίαν! ἴῃ Ργτοί. δα Ηδ]]θη. ῥ. ὃ. 

Νρο ὑδιῃηθῃ θύδηῦ ρ᾽δηθ ΠΕ]]168 Οδῖιβθθ, ΟἿ ὙΙΕῚ ΒΌΠΙΠῚ ΧΘηο- 

ΡΒμοηΌΙΒ δοίου!ὑδύθιη ἀθβθυθμ 8 πηι Θ586 ρα αγθηῦ. ὅϑοΠοϑὺ ᾿βύδπι 
Β1 ῬΓΟΥΒΙΒ ἸΠ ΘΡΤΘΠΊ Οχὶβύϊμη68, Ὀ6}}} 6 Ιορ. ϑῇοι αι" ΘΠ ΠΟΙ 
27. 804 ἰδηύμμαη 26; αυοὰ ᾿ΓΠΘΟΥ 415. δαοίογι αν! (5, 26.) τ- 
Ρυρπαῦ. πᾶ 6 ΠΘΟΘΒ86 οϑῦ ὑθηη ρον ν6] θχϑοῦϊ ΠῚ πούδἐϊο ΘΠ. 
ΒΘΠ16] οϑυΐθ ἃ ϑουιρύογθ οὐ βθδιη 6586. «7811 ΑἸΘΘΥΊΠΉΙΙΒ 50115 οὗ 
ἴὰπη ἀοἴθούομθθ, ατιὲδ ΘΟ ΟΙΒβι μηδ, ὑΘΠΊΡΟΤΠ] ἀοοιπηοηΐω ϑιηΐ. 
Εὖ 50115 φυϊάθηῃ ἀθίβουο παυγαῦω 2, 25 4. ρου ποὺ δά 4 ϑϑρῦ. 404 
δ. ΟἾγ., ποπ τιμ]έο ροβὺ Τυϊριηί ΑΠΘΠΙΒ ᾿πϑυϊθαθον ; Ππηξ8 δα ὕθῃη 



Χ] ΗΑΑΟΚΙΙ 

ἀοίθος!ο ππθπηουδύμ 1, 6, 1, ααδπιὶ ΘΑ] ΘῈ} ΦΒΙΓΟΠΟΙΏΙΟΙ ἐρι υπιηῦ 
αἸΘῚ 15 ΑΡΥΠ 5. Δππὶ δηΐθ (ἢν. 407, Ὁ611 Ῥρίορ. 25. Ηἰβ Ὀθη6 
οοηρτιπιηὺ Πάν 6}}} σαύοπθβ, οὐ σουυπρύτιβ νἀ θύμαν Ιοουβ Η6]]. 2, 
1, 7. 00] πέντε καὶ εἴκοσι ΔΏΠΟΒ. Ὀ6]}1 6556 ργϑούθυ Δ Ρρ505. ΒΟΥΙΡΌΠΠΙ 

" δῦ, οὰπη παι ἀπ016 ρῥυϑοίθυθυϊηῦ ἕξ καὶ εἴκοσι. ϑ'οα Τ)οάννο  τι5 

ΟΠ ὑθΠΊΡΟΥῚΒ πούδ ] Π6ΠῚ 18} [1ΟΥῚ 1. ΟΡ. 1, ᾧ. το. ἀοβι θυ υοῦ, 
1014 6 ὩΠΠηιΠπΠὶ Ὁ6}}1 21. δὰ ἥποπιὶ ἀθάποίαπη ορὶπαγθύμ, ὑγῚ πὴ 
ΒΘΟΈΘΗ 11ΠῚ ΦΠΠΟΥΠῚ ΤΑ ΌΟΠΘΒ. ΡΪδηθ Ρουθ αν, αὖ βαργῶ νά ]- 
Π}18. ΒΥΡῸ 4101 ΘΟξΟΥ ΘΠ πη νἹάθῦμν ΟἸΉΪ5586. ὑθΠΊΡΟΥῚ5. ποθ 
νου ριαπ. Οποά πο αυ]46ΠῚ 101] ἀθρυ ΘμΘ ἢ 1586 ΠΟΌῚΒ ν]ἀΘΠΊΕΓ, 
ὉΌῚ 46 ΑἸοΙ Ια 15. οὖ Τυγβδηανὶ τοῦτ ρ ϑῦϊβ ὑγϑ 1 11 1, 5, 1 Τ 5. 

ΑΡ 6ὸ ϑῃηϊπ) ὑθῃΊρΡο 6, 410 υυβϑη θη ῬΓΙΠΊΠΠῚ ΟΕΠῚ ἹΠΊΡΘΙΊΟ ἴΠ 
Αβίδιη τ ]ββῖι8 ϑϑῦ, αι 46 τΠ]οΓ6 ἔφούπτη ὩῸ 1π1ὖϊο ἃ ΠῚ [δοράςο- 
ΠΊΟΠΙΟΥ ΠῚ, απο Ἰποϊαῦ 1ῃ ΟΟἰΟΌΥΘΠ, ΠΟΒΟΓΙΠΊ, ἈΘΠΟΡΠΟΙ 8 
μαΐε"αἰειγγυ Δ Οστιτη ἀἸβ.! πούϊοπθ ρϑ.]] δ] πὶ ἀθαραιδ δῦ δα ἔθπη- 
ῬΟΥ ΠῚ ἀθβου ΡΟ 6 ΠῚ οὐυϑἶ Το ἀϑΘ ΠΠΟΠΙΟΥ ΠῚ ὥΠΠῸ ΘΟΠΡΤτΘηΐθιη. 
Τϑιηθύβι θηϊπι, ΤΉ ΠΟΥ 115 ΘΧΘΙΏΡ]Ὸ οὖ το, πδύμγϑ} 18 ΔΠΗ], 1. Θ. 
ΠΙΘΠΉ15, Π ΘΠ. ΤΠΘΙΠΟΥ ΓΤ 6 ΠῸΠ ΠΘΡΤοΊὐ, ὑδηθη πδυγδύϊοποηα ἱποὶρὶῦ 
ἃ ΠΟΥΟ ὥὥραγύδηουιτη πανϑιΌο, να] ΟΠ] ον ύἀω οὐ ἀθιπάθ Τωυ- 
ΒϑηΠαρο, ὑδηηαπδηι Ρ6 ἑδοϑύδὑθῃ ρυϑθοθθηύθηι ΠᾺ]}} Γ65 ΠΔΥΤΘΌΙΟΠΘ 
αἰσπδ θνθηϊβϑθύ, ν6] ρούϊιβ 1166, δ 8 ΦΟΟΙ 1550. ΡΥ ΙΟΥΘ 8ΏΠΙ πϑῦμ- 
Γ8}15. ραυύθ οὐϑά!}16 θϑὺ, δά ρυφοθάθηξθμη Ὡπημππὶ ΡΟ Ιπϑυθηΐ, 

40 ποη ροίουϊ Γθίθυ τ ΠΙΒῚ 18, 4] Οἶν1}15 ΔΠΠΙ [Δ ΟΘ ἀΘ ΠΠΟΠΙΟΥΊΙΠῚ 
ΒΘΑῸΙΟΌ1 ΤΑ ΙΟΠΘΠΊ. 

Τὼ αὐ ἃρια ΧΟΠορποηύθῃ 1, 5. αϑαιι6 δά οδἂρ. 6, 2. ἰθρτη- 
ἴὰν, σΘοπιρΙθούπηθαν οὼ απ άθπὶ ΤῸ8 ροϑύαβ 78 ᾿ηὐθΡῚῚ ΔΠΗΪ 
Ραυ δ ΠΟΥ ΠῚ, ἀοσι ΠῚ διιΐθη παῦαγ δ! πὰ ΔΠπΠποΥτ πὶ αἸτηἸἴὰ5 

Ρδνΐθβ, αι] θι15. [ΘΠ ΡΟΥῚΒ. πού, ΠΕ ΠΠΘΡ ΠῚ Ὀ61}1 ΦΗΠΟΙΠῚ ᾿ΠαΙΟΔΠΒ, 

ΠΟ Θγαύ ϑοὀχιοἰθηαία (απο ῬΙΟΥΒιιΒ 8]|16η0 Ἰἰοοο ἤθθδῦ) βϑὰ ἐγέθ)»7}- 
οἱοπάα. Νῶτα ᾿πᾶθ ἃ δ. 4. ὃ. 2. υϑαπθ δὰ οδρ. 6. ὃ. 1. οχίν. 
οοὐοάθοϊπι πΊΘπθ65 ἰάθοαιιθ ἰῃθθρΘυ ἈΠΠΙΙΒ δὗ Β6Χ ΤΏΘΠ865 ΠδέμΓα 8 

ὃ ὉΠηΪ, ἃ ὙΘ9Γ6 ἱποὶρ᾽ θη 15, Ια ρϑὶ ογαπύ. ΨΦδτ ργορίθν {Π8πὶ ἀπιο- 
ΤΠ) ΔΉΠΟΥΙΠῚ ΘΟ ἸΒΙΟΠΘΠῚ, “θῇ θη ὑθη]ρΟ 8 ποῖ, ὉΌῚ ΡΔΓΡ 
οΡδῦ ϑῶπι ΔΡΡΟΏΘΙΟ, ν᾽ ἀθῦπν ΠΟΌΙΒ [αούμπι τὖ 2. 1. 7. ΡΓῸ ἕξ Ροὺ- 
ῬΘΙδ ΒΟ θουθία πέντε, ΒΙγ 6 18. ΒΟΥ ΡΟΥΒ. ΘΥΡΟΤ {ποΡῚῦ, ΦΙ1ΘΠῸ 

Ιοοο ποίϑιη ὩΡροπϑῃΐβ, βῖνθ, φιοα οαϊρίϑπι νυ ΒΙ Π1}1π|8 νἹ θα θαν, 
᾿ηἀοοῦ οοΡ θούουβ, οαϊ βου ΡΌΟΥ ΔΙῸ ΠΟῚ οοηδίαγθ 5101 1086 
νἹαἀογούμν ἢ. 

Ὁ [δάοιῃ Κὅ. Ῥϑί! σοπ͵δοίατα πὐῤ τό42, οὐὐ5 ἀθ ῥυϊουιιπη Ὀ6111 ἃππο- 
ΟὈβογναποηιπι ΠὈγῸ τ, Ρ. 135. Ρατῖβ. στὰση ΠϊπηθυΒ ἀρὰ Χοπορμοηΐθμη 



ὈΙΒΒΕΒΒΤΑΤΊΙΟ. ΧΙ 

Βοβίαῦ αὖ ᾿ρϑᾶπὶ ποβίγιη ΓὩΙΟΠΘΠῚ ΡΘῚ 5 Πρι]ω ῬΓΟΌΘΠΊΙΒ 
ἀθιηοηβύγαπαο, 81, 51 ΠΉ]ΠΠΒ. 4115. βου ρ ΟΊ θιι5, γϑὶ αὐ ΠΙΟάοτο, 

ὈΔΊΘη 5101 ᾿ρϑῶΠ) οοηδύαγθ. «810 ἴῃ 60 ᾧ ϑοῃηθίθυο Ργεθῦ. 
Ρ- 9. ΠηαΧΙΠ1Θ αἸββθη ]Πλ15, αιοα 116 ρυϊπηο οαρὶθθ ΠΠΡΥῚ ΡΥ ΪΤΩΙ ἰδπη 
τη]ύῳ (Ἰοὺ ΠΟΡΡΑΡῚ ἰδοῦία, ““αὖ πΠα]]ο τηοάο ἃ πηὶ παύιτ 8} 15. Ὑ6]}1- 

4186, Π60 ἰρ88 860 ἡοηιϑβ (7) βιιθβθοιιίω θῶ σῶρουΘ ρούπϊββθ νἱ46- 
δηΐαν." ΡΥΠΠΏΠΠῚ ΘΠΪΠῚ ΠΟῸῚ διθο ρι51}}16 θὲ ούδηΐξ γϑ] αἴθ, 
αΠΡΡΘ 4188. ἃ Π]Θ410 «Ππ|}0 ἃ πη] ἃ. ΟἿ. 411 ἀϑαᾳιθ δα ΑΡυ]ΘΠὶ 
ΒΘΑΠΘΗΟΙΒ 410 ΡΟΥ Ι προυθηῦ, ΘΥΡῸ ἰδηθιιΠΊ ΠΟῸῚ ᾿ΠέΘΡΥ ΠῚ ΦΠΠΠΙΠῚ 

δύ] Θ᾽, ΟἹ ὑγ68, δια Β:1ΠῚΠ}11ΠῚ δ ΠΟΥ, ΠΤ] 6565 ἀθοββθηῦ, Θοη- 

ἤοουθηῦ. [6] πάθ πα] Ἰῦπι0 ΓΘ ΠΔΡΓΔΔΓ ΠΏ ῬῸῚ 56. ΠΗΙΠΙΠῚΘ 
᾿πηρθάϊῦ ΟΠ ΠΠ8. ΘΒ ἰδούαβ ππῸ ΘΟ θη ητ19 [θη ΟΓ 6 ΡαΐθΠΊΠ5. 

Ῥοββιιηὺ ΘΠ αἰ ν υ 515. ἸΟοὶβ ΘΟάθ μὴ [θ ΠΡΟ 8 ΗΘΙῚ απὸ ΒΟΥ Ρύου 

βίηρτία, τὖ φαξδοαιιθ ρϑϑύ βηῦ, ἀθίηοθρ5 Ρουβθα αν οὐ 510 ατι6- 
416 ἰοθοο θχροῃῦ. Ἐ]αΒΙηΟαΙ δαύθπι βιιηῦ θϑθ ΤῸ5 ΠῚ] 86, (1186 
ΤΠπογ 460 ἅΠΠῸ ᾿1Π0Ὸ οὖ ν᾽ θβί ΠΊῸ ἃ βουιρύουθ δῆθγπηῦιν. θα]- 

θῈ5 αὖ ἸἀοΠθιιπι ᾿θιηρι8 ΠΟ ἀοἔιι]559 ἀοοθδίηι8, ὩρῸ 18 Υ65 51Π- 

Θ.]8.5 ΓΘΟΘΠΒΘΔΙΉΙΠΒ. 

Ἰ)εἴδοουαῦ ΤΠπονγά 465. ἴῃ ργΌο δα Οὐποββοπηῶ ΘΟΠΊΠΊ1550. οὐ 
ΤΊΒΕΔΡΉΠΘΥΠΙΒ 1{1ΠῸῚ 6 ΕἸΡΗ ΘΒ ΠῚ διιβοθρύο Θηδυτδπάο, ας, αὖ αἸΧΙ- 
1118, 861 «{ἀΠΠππὶ ποβύγαμη ρουθπθηῦ. δ ωθπη ροβὺ ἰδθὸ (μετὰ 
ταῦτα, οὐ πολλαῖς ἡμέραις ὕστερον) ΠδνΔ]1 ῬΥΌΘΙΙΟ ΘΟΠΡΥΘΑΙΠΠὑ1 

ΤΠ ΘΟ γΘ5 Αὐμθηῖθηβῖθ, πιοάο Αὐμθηὶβ δανθούμθ, οὐ [.8- 
9 ΟΘαἀϑοῃοηῖ5 ΗΘροϑδη "405. Ηοο ριΌΪπιπη. οατη [)οάνν6]1ο 
Απρτιδύο πθη86. 8ΟΟΙ 1580. Ραΐδιημβ, ϑὺ 4088 ἀθὶπάθ πδΡγα τιν 

Ραρῃα ὡρυὰ ΒΠοῦύθαπη ΘΟΠΊΠἾθθῶ, Θ8 ΠῚ Οαπὶ ΘΟάθη) [)οά 6110 
Θϑρύθιη 1 οχϑαηῦ ὑρ]θαπηι5 ( ἀρχομένου χειμῶνος ). ἨἮξρο 
οπηηΐδ, ΠΙχαθηῦ ; ̓ ὔδαπθ ἐούα Π]ΘΠῚ8 οθύθυῖβ ΓΘ Όπ5. αἸβυυ πο πάδ 
ΤΟΙ παυϊύαγ. ϑᾳηὐ δὐΐθηῃ ρορραιῖιθθθ, ατιδ8 ᾿ύω Δοοι ἀθυϊηύ, αὖ 8111 
Δ]1ὼ βασοθϑβουϊῦ. Νδιη 1Π46 ἃ ὃ. 27. ΠαΥΎ ΔΗ 1 ΤΌΘ ΑἸΝΘΥΙΒΙΒ ΙΟΟΙΒ 

ΡΘΙ ΘΧ γ ΠῚ} ΠΊ Ὠ]ΘΠ115 Ραγ ΘΠ ρ ϑῦξβ ΟἸΏΠ68, 4188 πῶ ΘΗΠΙΠΊΘΙ ἃ- 
Ὀιηι5. [ἴΠ0ὐ Π|πῸ τϑάθδπηιβ, ροβῦ ρᾳρπδπι ρα Ἀπορύθαμῃ (μετὰ 

᾿ΐθπ ΟΟΥΤΙΡΘΠΙ5. ΟΡΙΠΙΟΠ65. ΟἸΩΙ ΘΥΘ 
Ἰιοοῦ. (ΟὈμβθητΐῦ οὐτὰ αἰτοααθ Β. Ὁ. 
ΝΥ δ κι 5 1 σΘηΒΌγα 106}}1 Η Δδο κ] Δ], 

ΔΓ. [ΔΡ5. Πἰίογαγ. ἃ. 1827 Νονθιηῦ. 
Ὦ. 2402, Ρ. 2416, νἹράβίτηὶ βιηηθῃ 
αὐϊη] ΔΠΠῚ οΟἰΓουτηδοῖϊ ποίδι! ΘΠ 
1014. Ρ. 2415, ἃὉ Χοπορποηΐθ οἵηϊβ- 
βδτη ΟΡΙΠδίτιβ, Ποη, αὖ Ἡδδοκίτιβ, 1, ύ, 

12, Β6α 2,1, 1 ἀδπηατη ᾿ποῖροῦα Γαΐτιβ 

ΔΠΠ ΙΗ ὙἹρΡΘΒΙΓα ΤΠ ΒΘ ΧΕ 11, ὈΓΟΘ]ΠΙΤη- 
416 84 Ατὐρίηιιβαβ, 4ἀθ αὰ0 ΧϑπορΡΠΟΙ 
1, 6, 27 5644.» ἙὉΟΠἤΟΓΘΏ5, ΠΟΉ, πὖ 1116 
βθουπάππι Πίοάονιπι 15, 8ο---ο7, οἵ 
ΑἸΠΘμδουτη 5,» Ρ. 218 Α, ἴῃ Διο ΟΠΓ15 
ΟἍ]]Π1ὸ Δηηυμ βῖνθ Ὀ6111 ν]ρ βιὰ 
βοχύπτηῃ, 5864 οὕὑτη βομο]δαβία ΑὐἹβίορῃ. 
Άδη. ν. 33, ἴῃ πηῦτη ΑΠΌΡΘΠΙΒ 5[ν6 
ψ] βιτατιτὰ 4υϊ Γι Πη, ΤΩΪΤῸ πά]ς]ο.] 



ΧΙ] ΗἩΑΑΛΑΟΚΙΙ 

δὲ ταῦτα) ΤΊΒΒΩΡΗΘΓΠΘ5. οχ Τοηΐα νϑηϊῦ ἰπ Ηθ)]θβροηύαμη. [Ὁ] 

ΑἸοϊθαἄθθ, αὶ ἴῃ ἴρβὸ Ραρηθο ἀἰβουϊμηῖπθ ϑὅδπιο δάνθπορδῦ οὖ 

γἱούουαπι βιὶβ ραγωγαῦ, ΠΠππτὰ σοηνθηῖϊῦ οὐηϑίαιιθ ΠλΙΠΘΡΊ 115. ΠΟΒ- 

ΡΙΟΙ ἀανὶ 50} 115. ΤΊΒΒα ρου πθ5. δαῦθπι Α]ΟΙ ΙΔ άθτη ΘΟ ΘΠΘΠαΙ 

οὐ βαγᾶθβ Ὡάιοὶ }θϑὺ, ἀπάθ 1116 ἀϊθθαβ ἐγιφίμέα ροβὺ οϑἰθυϊθαῦθ 

ΘΑ ΠΟΙ ΠῚ Θἰαρϑιιβ ΟἸαΖοηηθηδβ ρον θηϊῦυ. Ηξθο οἵηηϊῶ Δ ΌΒοΪν] Ρο- 
ὰΐϊβθθ τηϑηβίθιβ Οοὐοθυὶ οὐ Νονθιηθῦϊ, ροὐθύ.----ΟἸΩΖοιηθηῖβ ΑἸοὶ- 
Ὀϊαάθα οαπὶ Οδγάϊαπι ἴῃ ΟΠ ΘΓ ΒΟΉΘΒ0 βιθϑπι γϑηϊβϑθί, ρϑιιοῖβ αἰ Ότι8 
Ροβὺ Αὐπθηϊθηβιθιιβ διιοῦου. δῦ τηϑρηδὸ 1118. νἹούουἹθ ΟΥ̓ ΖΙΘΘΠξθ, 
488 51 ΠΙΟάοΙῸ 12. 49. οΥΘαϊπλι8, δοοι 0 ἤδη τοῦ χειμῶνος λήγον- 

τος, αποα ὑθβυϊ πη η πὶ ΠηῶΧΙΠ16 ΤΟΥ ὙἹΠῸΒ ἀοοίοβ αὖ ῬαΡΉδΠΙ 

Ογζίοθπδπι δ ϑηπιτ Βθαπθηὐθηι ΔΌ]Θραυθηῦ. ΝΟΘΙΒ δαΐθμι Π)}1ο- 
ἄογιιθ ΕΘΟΥδυαμ ΒΡ σα 6. νἀ οι, Ομ ἸΟΘΈΘΠἋΙ ΠΊΟΓΘ, 

400 πϑ486 δα ἤη0 ΤΠΘηΒ6 ΠῚ ΘΧΘαηὗΘΠ ΤΠ] ΓΘ Οἰδιϑιιηλ νοσϑθαὔι" 

(σἹά. ᾿πύθυρυι. δά Ἡογαῦ. Οἀἁ. 1, 4). Τύῳ ποὈ!]Π]ββίπηω ἢΠ]|ὼ ραρπῶ 
δα ΟγΖίοιπη ΘΟΙΠἶϑϑῶ Ορῦϊπιθ αυϑάγαῦ ἴῃ ΒΘΌΓΙΔΡ ΠῚ ΠΟΒΟΓΙΙΏΙ 

πη]Θ τὴ γ6] Θχϑηύΐθῃ, ὉΠ δηΐθ Ομγιβῦ. παῦ. 410, 4111 δηΠΙΒ 

τοϑροπαθύ ΟἹ]. 92, 2. 
188 ἀθίποθρθ Παυυϑηῦαν, θῶ ἴθ .0116 οαριὺ 1ἄθτη Ὀ6111 ΘΠΠΙΒ 21. 

το Αἀ Ογπίοπτῃ οἱσίγέδ σομηπχογδύιιβ ἀ168, ΑἸοι θα θα ῬΥΟΟΟΠΠΘϑαα 

αθιῦ, ᾿η49 Ῥρυϊηΐμθμη, ᾧ αὰῶ τϑοθρύμϑ, οὖ ΘΙ για πι, ᾧ ας Ρ6- 

οηΐῳ δαούιβ δύ. θη ἴῃ ΟΠδοθάομπιῳ ΟἸΥΎΒΟρΟ πη πηπηϊπηῦ 
Αὐμθηῖθηβθδ, 149 ῬΥΘΘΒΙ 10 τ ]οῦο ἴῃ Η 6] θθροηύιπι πανὶρδηῦ. 
Φυιδ οπιηΐϊῶ ργορύθυ Ἰοοου τη 1ΠΟΥ ΠῚ ψΙΟΪπᾶτη ααδαταριηύδ, δὰ 

ΒΕ Π.1Πὶ ααηαπδριηὐῶ, ἀἸθ 5. ΡΘΡΠΟΙ ρούμιϑθθ Πθιηπθιη Ραΐῶ- 

τηπ15 πορούπγιη. Τοῦ δαύθιῃ 4165 Γοβίϑηῦ 8ῃΠῸ 21, 81 ἃΌ ἀποαο- 
ν]Ο βίη. ΕΘΌΓΙΔΡΙ ἀ16 ἀϑαὰθ δὰ ΑΡΥ118. οἸγοιῦο βϑρυϊπηαμ πὰ- 
ΠΊΘΙΘΠΊΙΙΒ. 

ΤΠ μης ΘΗΔΥΎΦΉ ἀ111, 4πι6 ροϑῦ Ραρηδιη ΟΥὙΖΙΟΘΠΔ ΠῚ, γ6] ΟΠΊΠΪΠΟ 
ΡΟΥ ΠΙθιηθι ἃ ῬΘΙΟΡΟΠΠ 6818 ρσοϑύῳ βυιηὖ, οὐ 4118 αἸΝΘΥΒΙΒ ΙΟΟ]8 
Θοοϊἀθυιηῦ. Θυγϑουιβδ 18. ῬΥΡΟύΟΥΊ 115. ΘΧΘΙΠππ ἃ 5818 ἀθογθύμ πη 
ἀθπιηὐαῦιν. ῬΘΙΟΡΟΠΠΘΒΙ 1π46. δ δῶ οἰδάθ, |φιδῖὰ δα ΟΥζΖίοιιμη 
ΡΘΡΡΘΒΒΙ ϑγϑηῦ, ΡΒ θα ΖῚ διιχ]] ]ο οἰγοὼ Απίαπάνιμη ἴῃ βαϊῇ- 
ΟΠ 4185. Πᾶνθτ5 Ορογδηΐγ, απο οὐϊϑτη βθαπθηθ! ἃπηο ἔδοϊαηῦ. 
ΤΠαθοὸ ΤΔΟΘα ΟΠ], Βα! ]οηθ. οοογύδ, 6] αηύαγ. Ηδςθο ομηηΐδ 
ΒΟΙΡΙΡύΟΥυ Θηδυγαΐ, ῬΥΘΘΙΏΪΒΒΟ ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ ᾧ. 27. δῦ κατὰ 
τὸν καιρὸν τοῦτον ὃ. 32. ΘΙΠΉΠΙ ΟΡ περὶ τούτους τοὺς χρόνους ὃ. 323. 
Αρὶβ 1 )θοο] ω ΡΙῸΡΘ Αὐμθπαβ θχϑγοϊσαμῃ αἀιηονοϑῦ, βθα ἃ 'ΓΏγαβυο, 
αὶ ὑππὶ δ πᾶνθα ραγδηἦδθ ΑΘ Π18. Θοιη που δῖαν, ΓΘ ρΘ  ἰύατ. 
ᾧυο ἰᾳούο ΟἸθαιομιιπὶ οπὶ ΜΟρΑΥθηβ πὶ οὖ Ὁ] ἸΟυτπη ΒΟΟΘΙΟΥΙΠῚ 



ΠΙΞΒΕΒΤΑΤΙΟ. ΧΙΠΙ 

αυαϊπάθοῖπ Πανῖθι8 ἰπ Η]]θαρομύμπιη τη 1, πα ἀπ 16. βὰὉ 
ποι Ὠ]ΘΠΊ18, γ6] πο Πη]ΐο φηΐθ. 

Αὐ Πῖο πονὰ ἀιιιύανο οὐ. ΙΟΔΟΥΒ ΘΠ1ΠῚ 13, 51. ΔΙΟΌΟΣ 
οδὺ ΟἸθαγομπτη 1}π|πὶ 18 πὶ 1η Ραρηῶ ΟὙΖίοθπδ ἴῃ ῬΘΙΟΡΟΙ ΠΘΒΙΟΥΙΠῚ 
ΘΧΘΙΡΟΙΐι ἔππ|58θ. Οιοὰ 5ὶ γϑυιη δύ, ΑΡΊαΙ5. ΘΧΟῸΓΒΙΟΠΘΠῚ πιο Ὸ 
πηθιηοΓ ἴδηι οὗ ΟἸΘΩΓΟΠΙ τη ἸβΒΟμΘ πὶ ἴῃ ΠΗ Θ]]Θβροηΐιπη ΟῚ ἴῃ 
ΘΧΘαὗθΠ), 564. 1 Πρ Ἰδ πὶ ΠΙΘΙ6 ΠῚ 1Π0] 1556 ΠΘΟΘ6856 ποῦ. ρα 

11 6 ΠοΟ αἰ] 461} ποβύγεθ σαύοηὶ δαάνουβαύασ. Ναπι 1Ππ4 περὶ τού- 
τους τοὺς χρόνους ἴδο:]6 δ τη 418} Π]ΘΠΊΘΠῚ γ6] «ΠΕ ΔΥ ΙΓ ΠΊΘΠ- 

86πὶ ἀθίογαιιθαβ, ἴω αὖ πηρᾶϊο ΕΘΌσπατῖο ΒυζΖδηΐαπι οὐ ΟΥὙΖΙ- 
ΟἾΠῚ ΡΘΡΨ ΘΗ 6 Ρούιθυιύ ΟἸθαγοῆιιβ. ὅ.6α ἸΙοϑῦ ἴῃ ἤθο ΠΟΠ ΠΊΟΙ6- 
ΠῚ, 564 ρῬού5 Π)1ΟΟΥΟ ΠΊΟΡΘῖ ΘΘΓΆΠΊΙΙ5, δ Θ ἢ 1Π ἘΠΙΥΘΙΒΊΓΩ 
᾿μα]}115 ΒΟ ΡΟΟΓΙΒ. ὑθϑυϊ πη πο, ὉΙΪ Ἰοοιρ] ὐῖ5 ὑθϑῦϊβ διούουι δῦ οοη- 
ΓΤ πὰ Θϑῦ, Ῥᾶσπὶ ΠάΘῚ ΠΟΘ. {γ]θ 6} 6 ἸηρΘηπ6 ἔδίθπμν. Νϑιη 

ΒΡΘΡΙΒΒΙΠῚΘ ὑπ θαίου ϑϑὺ ΓΘ ΓΙΙΠῚ ἃ Φ}115 δοοιαῦθ Θχροβιύασιπ, αὖ 
οὐ ἴῃ δηποίδθομιθιιβ δὰ ΤΟΥ] 61 ῥῶ β511η ΠΙΟΠΪΠγι8, οὖ Ἦ]Ὸ 
ΠΟΠΏ.ἢ]Π18 ΘΧΘΙΊΡΙΙΒ ΠΟῸῚ ΘΧ ἸἰΟΠρΡΊΠα]0 ρϑυ15 ἀθιηοηβίγ Δ ὈἸΠη18. 
ΘΟ 123, 41. 50 ΟἹ]. 92, 2. (περὶ τὸν αὐτὸν καιρόν) ἀ6 ΑἸΟΙΌΙΔΑ ΙΒ 

τοαϊόαι δὰ δχϑγοϊθαιη Αὐμπθηϊθηβιιπ ὅδ] βύϑθοπθπ ΠωὈθηΐθιη 

γοΐουί, 'θ]αθ θῶ οι] θού τι, ατι86 ΟἸΨΘΥΒΙΒ. ὑθιη ρου θιι5. ἰδού 
6886, ΡΊ ΔΥΙΒΒΙΠΉΠ5. διιούου ἀοοοὺ ΤΟΥ 465 8, 81. 97. Ιοϑ. [8 

ΘΗΪ ῬΓΙΠΊΟ ϑϑπγα γΘΉΪ586. ΑἸ]ΟΙ ΙΔ θη ἀθιποηδίναῦ Ὁ]. 92, 1. 

(8, 81.), ΠΘΙῚΡΘ δῆπο ΡῬαρπδιῃ δ ϑθδύμπι ν9] (ὐγποββοιηδ ΡΙ6606- 
ἀθηΐθ, ποη ροβὺ 1|8πὶ ριιρηδηι, ταὖ ΒΟ 10 1ΙΟΔΟΥΒ : οὐ ρϑα]]οὸ 

Ροδῦ Ρορ!] ΑὐΠμθη θηβῖ5 ἀθογθίο γογοοδύιπι Θ8886 (οαρ. 97). [06- 
ΠῚ ἃ διηο οὰπ ἐὑγθάθοιμη πϑνῖθι5 θοάθηῃ δαγνθούμβ, Ρ]ΟΥΊΟΘΘ 
ηπηὐϊαὺ ῬΠοθηϊββαθ πᾶνθϑ 86 ΌΘρΊθΒ6, οὺ ΙΒ ΘΓ ΠΘΠὶ Οὐδ ΠῚ 
ΤηΔΡῚ5 αδη δηΐθω Αὐμθηιθηβιθιι5. ΘΠ ΠΙαθθ6 (ΤΠπο. ὅὃ, τοϑ). 
Πιοάογιβ, αἱ πορ]ρϑηύιιβ Το  ἀΙάθιὴ Ἰθρογαῦ, Γοπι τῷ παγγδῦύ, αὖ 
4188 ῬυΐαΒ ἔδούω ἔπ]556 οὐ οοηβὑύθῦ, οὺ Ῥ6 1} 858 Θοῃβθῃΐϑηθαπι 510, θῶ 

ττδάαῦ ἰδηηαιδηι ΘΧ 118 οοπδθοιίδ, απὸ ΤΟΥ 1468 δὰ ροβίθιϊο- 
ΤΘΠὶ ἀθπλΠ ΔΠΠΠΠῚ ΘΧρΡΟηΪύ. Ργεοίοθυθα, αὖ θὐϊαπι μηδ ρΡῚ5. ἀΟΥΠΏ]- 

ἰϑηύθιηη ἃρηοβοδθ, απ ΤΟΥ 1468 46 ΤΊΒβρΠουμθ, οὼ δὰ Ῥμαδι- 
ῃδθαΖιπὶ ἰγαηβέμ! ΠΙοάουΒ 1]. 6., 411 ῬΠΔΥΠδΌαΖιβ 4}}1 ΡΓο- 

ὙἹΠΟΙΘΒ ργοθοιαὺ, οὐ ΤΊΒΒΔΡΠΘΓΗΙ Ρᾶγι ΠῚ ογαῦ δ πηο5. (ΣΧ ΘΠΟΡΗ. 

12 Η. 6. 3,2, 124). Ἐπυβάθιη βοσουϊθθ ΘΧΘΠΊΡ] πὶ  ἀθρυθ ΘΠ] Πλιι8 
ρα ἨΙοά. 12, 42, υὐΪ 45 ἀθ ῬΊΔΥΠπαθαΖο ὑγααϊῦ, θῶ οπιηϊῷ δὰ 
ΤΊΒΒΡΠΘΥ ΠΘΙη ρου που Του 1465 ἀοοοὺ 8, τΙοδ. τος. Ασ π6 
Ἰθυι ον ΘΡΓῶΒ56 {ΠπῸτ Ραῦθβ, ἴπ ΘΠ 8ΠῚ ΘΡΤΟΓΘΠῚ ἱποι Ὁ οὐϊδμῃ 13: 

46. οχίγ. 



ΧΠν ΗΑΑΟΚῚΙΙ 

Θυξ6 οὐπὶ τῶ βιηὐ, ΠΙΟάΟΥῚ διιούουθδϑ ΠΟΒ ΠΊΟΥΘΓΘ ΠΟῚ ρούθϑὺ 
αὖ 8115. βουρύου!θι15, Βα ΔῸ 6ὸ ἀϊββθηύιηῦ ν6] 1ῃ ΤΘΌῸΒ. Ρ515 
γ6] 1η ἐθιρουιπι πούδὑϊοηὶθιι8, ἤάθιη Ότορθιααβ. Οοπύγα οτα- 

ηἷπο 14 νΙἀθύμ ὑθποπάτπτη, οα ΡΘΓ ὑούδπι ΠΙβύουϊδμη ΤΙΟΔΟΥῚΒ 
ΟἸγΙΡΙδ6ο8. ΦΠΠΟΒ. Βθαπδῦμ, δῦ ῬΓΟΪΠ46. ΦΠΠΠΠῚ ΠῸΠ ὃ ΥΘΙΘ, Εὐϊ 
ΤΗπογἸἀθ5. θυηατιθ βθοαύιθ ΧΘΠΟΡΠΟΠ, βοά ἃ τηϑᾶϊ οθϑίδίθ 
δΒΡΙοϑῦαΡ, ΠΟ ῬΟΒ56 πη] ύα8 ἃ ΓΘΙ1α 115. βου ρύοσιθιι5 αἰ ΓΘ 188 
Ποη ᾿πέθγοθάθυθ. «ἴδῃ οὑπὶ ΤΟΥ] θη πῃ ΟἸ πὰ ρΙ8 415 92. ὉΠῺΙ 
βοοιηναϊ ταϊύϊο ἀοίδοιθθθο οοηϑιοὺ, Π)Ιιοάογαβ ποὺ ἰγωηδίοσι δά δη- 

ππτη ἐσγέννην 1}11π|8 ΟἸγ ΤΡ 415 ᾿πθαπύθιη, ῬΓΟΪΠ46. ΡῸΡ ΟΠΊΠΘΒ 
ΓΘ]. 105 ΔΏΠΟΒ ΠῸ δῆπο αἰ θυ ὦ Χ θπορῃοηίοθ.---- αὖ νϑῸ απιξ8 ἃ 
ΧΟΠΟΡΠΟΗΪΘ 1. 1, 27. 46 ΥϑΌι8 ΘΙΟ.]15 ὈΓΘΥΙ ΘΙ Τηϑιπου δ 1, ἃ 

Ἰιοάογο ρᾶγύϊη δ ΟἸντηρ Δ 18 92. ΦηΠαΠΊ ἐθυύμιπη, ραρθη δα 
αυδρύατη τ θυ ηὔπ, ΘΠ ΘΧ 1|ἃ Ταύϊομθ οπιπῖῳ δα ὑθυίϊαπη 8η- 
ΠΕΠῚ 6] γϑίθυθη ἃ [1586 νἹἀθϑηύμγ, α186 ΧΑ ΘΠΟΡΠΟΠ βθοιπο ἃΠΠηῸ 
ὑγὶθυϊῦ. 564 ποὺ ἀἰβουϊμηθη ἰθνθ θϑὺύ. Ῥρϑγθπθϑῦ θηΐπὶ δα 5018ΠῚ 
ΘΙ ηὐ15 οὐ Η]τηθυθα ᾧ αν  ΠΔΡῚ ΠΙΘΠΒ1 0115 οαρύδυ τη Π ΘΗ ΙΟΠΘΠΊ. 
Οἴη νϑῖῸ Θ'ΙΘΌ]ΟΥ ΠῚ ΓῸΒ ΤΠ]Δ]ΟΥΘ 4π8ΠῚ οθύθρῷ ἢ46 τη ϑΠΊΟΥ 8 
ΡΙΟαΙἀἴθ8θθ. Ραΐαηάπθ. 0 Πιοάογιθ, πδὸ ααυϊάθην ἴῃ ραγύθ 6]118 
ϑιουοΥ δῦ] ΓΘ]1ΘΘΓΘ θη θυ ΠῚ οαϑδοὺ, Να ρούαϊς ΠΠ]ΔΥΌ ΤΩ 
ὉΤΌΙαπὶ Οσοιρδύϊοπθιη, ὑϑηηθίθὶ αι] 0 ΒΟΡῚΒ. οὺ απ] θη ΡΥ Ϊπηδ 
ΒΕ. ὈΘΘΟ ΘΗ Ὁ5. ΔΠΠΙ ρᾶγὺθ [ϑούδπι, Χ ΘΠΟΡΠΟη, οαπὶ Ὀγον ον 51οα- 

13 ἰΔΥῚ1ΠῚ ΤΌΓΕΠῚ, Δα 1ρ5118. ῬΥΟΡΟΒΙ 1] ΤΏ]η15 ΡΘΥ ΙΠΘη πη], τηθῃ- 
ὉΙΟΠΘΙῚ 1Π]16 616 γϑ]]θύ, οἵιπὶ οθύθυ 8, 4188 ῬΓΟΧΙ ΠΟ Δ ΠΠῸ ἴῃ 5] ΟΠ Ἰα 

θνθπουϑηῦ, βὐδυϊπη ΘΟΠ]ΠΡΘΙΘ. 

ὕτὉἈ᾽ὠΞοιππίαμῃ, 46. ααῖθιθ ἤπὰο ἀϑαι6 ἀϊδραανιπγιβ, [δ ο ΠΟΛ ΘΠῚ 
Ἰϑούουιθιι5 οοπϑρθούμμη ΡΥ Θ ὈΘϑμηιι8, ἐδ ] δὴ ΟΠΓΟΠΟΙ]ΟρΊ δ γθ- 
ΤΠ Ὁ6]1 ῬΘΙΟροΠηΘβῖδ οὶ, ἃ ΣΧ ΘΠορμοηΐθ πιθιπογαύαγιιη), Παΐο 
αἸββου [001 Βα Ὁ] 1ΟΙ Π115. 

5. [Ὁοηῇ. οαπὰ πἰβ Βγάοκπουὶ ἀθ ΠΙοάουϊ δποίογϊίαίθ ἴῃ τϑθὰβ ΘΙ α]Ι5 
ΟΡ ΠΙΟΠΘΙΩ Ρ. 18, 14.} 



ὈΙΞΒΕΒΤΑΤΙΟ. Χ 

Ἰο5 σεϑδίο. “ππΠ- 
Β. Ῥ. 14. Οἤν.} Οἰἴψι». 

ΤΊΒΒΑΡ ΘΓ Π65 ΕΡΒθβατη ρτοβοϊβοιτασ ΤΠο. 21 411 σὰ, 2. 
8, 109. 4 τὴ. ἴχα τηρ6α, Α 

Μετὰ ταῦτα, οὐ πολλαῖς ἡμέραις ὕστερον πᾶν 8]6 τ ἢ ὅτ 92, 2. 

ΡγΟ απ ἱπέου ΗγΙμοομάγοιι οἵ Ηθρο- ὅτ ἜΠΟΣ Ἂς 

βδη ἀγα Χρη. 1,11,1. 

Ῥαρπὰ ἀρὰ Ἀποίϊατη (ἀρχομένου χειμῶνος). μῃς 411 92, 2. 

ΤἬΓΑΞυ]Β. παπίϊα8 νἹοΐουϊ ΑΙ μα8. πηϊῦ- "- ; ΘΕΕΡΟῚ “ν 

ὨζΟΥ ᾧ. 2. 

ΤΊΒΒΑΡΉΘΓΠ65 τοῦ οχ [οηϊὰ ἴῃ Η 6] βρομίατῃ 4... Ἄ πὰ 92» 2: 

8. 9, δὶ ΑἸοϊδίαάε5, φαΐ βδτιο (ΤᾺυο. 8, ,) ὅτ’ Κον. 13 ἅ- 
1ο8.) δὰ πμοωῦαμ βυθβίάϊο δανοϊαγαΐ, ᾿Θχθαηΐο. 

Θατη Οοηνοθηϊῖ, οἴ ἃὉ 60 σοΙΏΡΥΘἤΘΉΒ88 ' 

ἰγϊρίηία αἰοῦνδ δ. τὸ, ϑδγαάϊθιιβ σοργοθίαγ 

ουβίοαϊα. Ἐᾷχ αὑὰ οἰαρβὰβ ΟἸΔΖΟΙΘΠ 88 

δνδα!ῦ. 

ΑἸοιθαάθς ΟἸαζΖοιηθηῖὶε ἀδθνεοῖίαβ (ὐδγ 8 ΠῚ, 

πάρ ϑοβίαμπη ρορὶῦ ὃ. 11. 4.0 οἴϊδτη 

ΤὨΘΥΔΙΘη65 οὖ ΤἬΉΓΣΑΒΥ Ὀ] 5, 4] ΡΘΟ.ΠΙΔΒ 

'ἴπ Μδοράοηϊα οἵ Τῆδβο οοδρεγαηΐ, σοη- | 
γεηϊαηΐ. Φυο ἔδοῖΐο Ῥγοσοηπθβατη Π8- 21 410 ὍΣ, 2 

νἱρᾶηΐ οὐποί!, εἴ ροδίγιαϊθ βίαθτη ἂρυά "ΘΒ ἘΈΜΤΝΣ " 

ΟγζΖιουπι τηᾶρῺδ οἶδάθ ῬΕ]Ορο 6 βῖοβ 8[ἢ- | 

οἰμηΐ, 

Αἀ ΟγζΖίουμῃ υἱρίπίϊ αἷθ8 ὃ. 20. σοτητηογᾶ- ὙΠ 

ἴὰ5 ΑἸοΙ Ια 4685, ΡΥΟΟΟ ΠΘΒ.η} ρΥΟ ἢ ΟἸβοϊ[Γ, 

ἰηάς Ῥογηίμαμπι οἵ βθἸγὈτίδιη. Ταμῃ ἴῃ 1 τ2 ὰθ. Μϑυ. ἴῃ. 

ΟΠΒαϊοθάομια ΟἸγυβορο πη οοτητη μη]. 

14 ΤΠ ιἰογῖηι ϑγυδουβδῃ]β ΡΥθοοΥθὰ5 ΘΧβι τα ἃ ΕΝ 
Σ ! 1160 12. ΕδΡΥ. Β. 

5.15 ἀδογοίαση ῃυποϊαῖοῦ Χρη. ὃ. 27.--- ᾿ Μαῖ. 

ἴη Τμᾶβο [ιΔοθἀϑο ΠΟΙ ΡΘΓ Βθα] ΠΟΙ ΘΠ 

6] Ἰοϊα ἴα Γ. ---- ῬΕΙΟΡΟΠΠ 651: οἶτοα Απίδη- 

ἀΥΌΤΩ Ππᾶγ65 δ αἸοδηΐ. ---- Α ρῚβ 6 ε]α οχ- " 

Ἔγοϊζατη ΡΙΌρα ΑἴΠθμδβ δαἀάαοῖξ οἵ, ΤΉγα- 

ΒΥ1]Ὶ0 ΟὈνιαα δαηΐθ, γϑαᾳοῖϊ.----ΟἸΘαγομ 8 

ἴῃ Ηδ]]δβροπίατση ταϊἰΐατ. 

21 410 02}. 2: 
Ὃ ἐνιαυτὸς ἔληγεν δ. 37. 12 1ὼ. ᾿Μαγσί. ἥηῃ. Β. 

παι δὰ ἤπια 



ΧΙΝῚ ΗΑΛΔΑΟΚΙΙ 

ΠΝ ΝᾺ 

᾿ε8 φεϑία. Β. Ρ. 1 4. Οἢν.  Οἴψηιρ. 

Τῷ δ᾽ ἄλλῳ ἔτει ἀρχομένου τοῦ θέρους ΘΔΙΜΌΓΤΩ 22 κα 92, 2. 

Ῥτοβοϊβοιϊξαγ ΤἬγαβυ]ὰΒ. οατη ΠΑΥ]θῈ18. ἸΡ5] ὐν Ἀν Β. 

ἀθουθί5 1, 2, 1. 

ΤὨΓΆΒΥ]ὰ5. Τγάϊατη ἀδναβίας ἀκμάζοντος τοῦ 22 410 92, 3- 
2. ταν 00]. Ἂν 

σίτου ὃ. 4. 

ΤὨΓΑβυ] 5 ΕΡμΘβαπι ἰθπάϊξ ἑβδόμῃ καὶ δεκάτῃ 

ἡμέρᾳ μετὰ τὴν ἐσβολὴν ὅ. 7. ἀπ48 ΡγΌΡΕΙ- 

Ἰΐαγ δὰ πᾶνθοβ. Θυο ἔδοΐο ΝΝοϊυτη 86 

γϑοὶριῖ, ἰπη46 1ιοβῦατῃ εἴ ϑαβίαιη δὰ στὸ- 

Ἰψχιστα δχογοϊϊιη. Τὰπιὶ σοΠρτορΐαβ 22 41ο 92, 3. 

δχογοϊϊαβ [ιηρβδοαη {γδηϑιῖ, ᾿ηβίϑηϊθ 6 τι. Ιϑορύ.ἤπ.] Α. 

ΠΙΘΙΊΘ. 

ΤΔιηρβδοὺβ τηυηϊζαῦ ὃ. 15, Αργάυβ. ορ- 

Ραρπαῖαγ, 11 ργωασα. οατη ῬΠΔΥΠΑθαΖὶ 

Θαυϊθθαϑ. ---- ΑἸ] ἴῃ σοπΠ]ηθηΐθηη ἰδοίδο 

ῬΕΙ͂ Βἰθιηθὴ 1Πᾶπὶ ΘΧΟΌΓΒΙΟΉ6Β.---ΟοτΥ- 

ΡΒαβίατη (Ρυ].5) τϑοθρίαιη ἃ 1μδοραῶ- 

ΠΠΟΏ]15. 22 409 92, 3: 

ΕἸΠ15 8Πηὶ ᾧ. [9. 5 π|. ΔΜ’ ΥΞΕΕΞ 

Τοῦ δ᾽ ἐπιόντος ἔτους, ἔαρος ἀρχομένου 1, 3,1. 23 409 Ω2).32 
1 Τὴ. ΑΡ:Π]}. ν 

τοῖὰβ ΑἸΠΘηΙθηβίατη δχογοϊϊαβ πανῖρδΐ 

ῬγοοΟΠηΘΒαΠ,, ᾿π46 ΟΠ] σθάοπθμμ, ααδτη 

ΟἸΓΟΌΤ ΔΙ ]αηΐ, οὖ οοθ50Ὸ ἴῃ ρᾷρῃᾶ ΗἸρ- 

Ροοζαΐβ, ῬΒΔΥ ΠΆΡΑ Ζιιβ ΡῬτομ 10 {τ αὔατη 

ΟΠ δ]οθάοπίογαμι, οἵ Ἰθραΐοβ ΑΙ ΠΟ ΠΙ ΘΒ τὴ 

δα γϑρϑι 56 ἀποΐϊασαη. Ηξθο β88[15 ουη- 

οἴδηΐου ρϑβία, ααϊὰ ΑἸοι θα ρδοῦβ ΠΟ 

Ἰηουαθγαΐῖ, 4] ἰπίογιτη ΒυΖαπίαπι) οΡ- 

Ρυρπαθαΐῖ, ααοά ρΡγοαϊοπο εἴ ἄοϊο οἂρ- 
[Γ. 7 Τὴ. Οοί. ἜΣ 

ῬΠΑΥΠΑθα ΖΒ ΡΘΕ ΒΙ Θπλθιη (οτα!! οοτητηο- 23 409 92, 4. 

γαῖαν, ροβίᾳυδιῃ ζΖιαοοαςηιοηϊογιώη ααἰάοιι 717-121. ὑεον Ἀ, 

Ἰεραῖοβ ἀυχθαῖ ΡῈ ϑιδη ΡΙΟΥΙΠΟἰϑτη τμε 
Ἄοη. 1ἰ 4,1. 

᾿Αρχομένου δὲ τοῦ ἔαρος ὅ. 4. οἴϊδπι ΑἴΠ6- 24 408 95. 
1 Τὰ ΑΡΓΠ]. Β. 

ὨΙΘηβΙ τη Ἰθραῖὶ οαπὶ ῬΠΔΥΠαθαΖο δα τὸ- 

δοιὰ ρευραηΐ, οἵ τθάἀθαπίθαβ ᾿ιδοράδομηο- 

ὨΪΟΥΌΤῚ ἸΘραῖ 8 ΟὈνίδτα ἕδος! ἀααϊαπς 11105 



ὈΙΒΞΒΕΒΤΑΤΊΙΟ. ΧΙ] 

ν ΝΟΝΕΙ 

ΒΒ. Ῥ.. ᾿ 4. Οἶν. Οἰνηι». 
168 γοβίω. 

αὉ ΤαρῈ οπηηΐδ, 4 ΟὈΡΟΙΘηΐ, πη ρΘίγα886. 

ἘΠ΄ πὰ σὰπὶ 11}}15 Ογγὰβ ρτοβοϊβοϊζυσ, οὐϊ 

βδῖγα ρα ΓΘΡΊΟΠΙΒ ΠΊΔΙΙ τη ἀο]αΐα ογαΐ. 

ΑἸΒοπΙθηβίαη Ἰοραῖὶ, Ουὐτὶ 1.558, ΡΥ 

ἐγϊοπηϊμηι 8. ῬΏΔΥΠΑθαΖο γουϊ θη. νΔΏ18 

ῬΓΟΓΏΙΒΒΙΒ. 

ΑἸοΙθΙαάθβ, Θχβὰ] ἃ Ῥορυϊο ἀὰχ ογϑαΐυβ, 24 Γ μὴ θ5 4. 
ὲ Ἂ ὉΠ. : 

ἰάπάθμη οὐτὴ ΤἬγαβν θυ0]9 οἵ ὐποπθ ἴῃ δῆς 

Ραΐγιδτη γϑαϊξ οαιΐθ ᾧ. το. 

Μετὰ τὸν κατάπλουν τρίτῳ μηνὶ ἀνήχθη ἐπ᾽ "Ἀν- 6 τι. ϑϑρί. 1} Ὁ 55 τὸ 
Α. δρον----καὶ αὐτοῦ μείνας ὀλίγας ἡμέρας ἔπλευ- 

σεν ἐς Σάμον. ΟἾἸτοῦ Ι΄6πὶ ἴθιηρὰβ ἔγ- ἢ τῇ. Οοὔ. | 93»1. 

ΒΆΠΘΙ ΠΔνΆΥΟ Πα ἈΠποάμσπη νϑηθῖδΐ 1, 5; ᾿ς 

1; ἰηάθ ουτὰ πανιῦὰβ γθοθρίϊβ Οο οἵ Μι- 

Ἰδΐατη, ᾿π46 ΕΡθβαμη, ἈΌΙ τηδηθθαΐ, ἀτ τὴ 9 τη. Ώρο.  ἘΞώσεεν 

Ονγαμῃ δάνθῃϊββα ϑαγ 65 ΓΘβοΙβοθυθῦ, 

ΠΤ γβάπάου δα Ουὐγατα ργοΐξεοϊαβ ἃ. 2, οἵ ἀρυὰ 24 407 4.15 

δαμα ΔΙ αδηηάϊα οοπηπηοταΐαβ, ΕΡμθϑαη ἢ τὸ Σ ΠΕΤΕ Β. 
αὐ, 

τραϊξ οἵ οἴϊοβα αρὶξ. 1) δϊηάθ δρβεηΐβ ΑἹ- 

οἰδδάθ Αἰμθπίθηβοβ δά Νοίϊτη οἰἶδάβ 

Δ Ποῖζ, γτεάθαπ γοσοὸ ΑἸΟΙ ΙΔ ΑΙ οααΐα σβα!ΐ, 

ΤΔοΘἀφουηοη ΠΕΡ αα ἴῃ ΟἾϊο οἵ 

Ῥϑ]1ο ροξί ΕἸΟηθ οδρὶαηΐ. 

(ῷυ ἢϊο πδιγδηΐασ, ἴῃ βθαυθηΐθμῃῃ 

ΘΏΠ.ΠῚ ΠΟΌΪ5 ἀθουγγοια νιἀδηΐζαΐ, τὰ αἴ 

ΘΟΥΙΡΙΟΥ ΡῬγορίθυ ρεγρθίυϊϊαίξθμη ὙΘΓΌΙη 

ΔΏΠΙ ἀθαρϑὶ ποίδιη 0 ἴοοο δάάθγβ 

ΠΘΡΊΟχοσΌ. [Ιάθοαιθ πΟΙΙπὶ ἀθοθυῦηθ 8 

αΐγαπη Ῥαρδ Πᾶν 8}15 δά Νοίϊαμη. οοτα- 

τηϊββα Ὁ61}1 Ῥεῖορ. δῆπο 24 βχϑιυηΐθ, δῇ 

25 ἱηθαηΐα {πουϊῖ. ΤιγβαηαἹ δαΐθτη οὐὔῃ- 

οἴδίιο οἵ ΑἸ 18 15 ΓΘΥ ΒΒΙΟΥ ΔΡΘΠΑΙ ΤΑΙ]Ο, 

Ῥοβίᾳαδια οἰνιθὰ5 γθοοηο]αΐαβ αγαΐ (νά. 

ΡΙαΐαγοῃ. ΑἸΟΙΌ. 4 ς, 26.), οοτΐθ ραί πίυῦ 

αὖ ϑ1σ ΔηΠΌΤη ᾿ΠΟΓΘΙΩ ΣΤ Θὰ, 4αἱ εχ ΤὨυ- 

ΟΥ̓ΔΙα15 οἴ οδίθγουιπιλ ΒΟΥΡΓΟΥ πη Ταί]ΟΠ6 

ἀβεϑῦ Χϑπορῃοπ. ΕἸ Ῥγοχιπλ ΔΠΠΙ γ65 

ΡῬΥ.Ο ἰοοο ῃδιγαῖθε δὰ Οοίοθγομι ρεύ- 

τἰποηΐ.) 



ΧΙ] ΗΑΛΟΚΙΙ 

165 σοβίς ΡΣ ἠδ ὦ γὼ Β.Ρ. [4.. Ομν-  Οἴψνηρ. 

ΑἰΠΘπίθηβεβ ἀἄθοοπὶ πονὸβ ἄμοοθβ ογεδηῦ 

Χρη, ὃ. τό, ποῦ μοβ Οὐμομοιη, αυ] 

Απάγο ϑαγηαμη πᾶνὶραΐῖ, Ὁ] 16 ΤἈΡΙΠ ἃ 

οΟ] Πρ (ρου βίδίθη Απηὶ Β. Ρ. 25.). 

Τῷ δ᾽ ἐπιόντι ἔτει 1, ὁ, 1. (Δ]]ΠΟΥΓΑ 485 τηϊῦ- 28 407 93. 2. 

εἴταν ἰπ Πυγβᾶπαγὶ Ἰοοατη. [8 ποῃ βοία 1 ο΄. Ἂς 
οαπὶ Πυγβαηάγο εἴ δχογοιΐα βὰ0, 56 βἤδιηῃ 

οαπὶ ΟΥὐγὸ ϑἰτηυϊζαΐθβ ἢαρθῖ ΠῸΠ Ρδαοὶβ 

ἀἸθθυ8Β σομηροπθηάαδβ. [1})6]1η5 ΜΊ]651Ὸ5 

τηονοϑῦ 84 ρβουηΐδιη Θοη ογΘμἄδτη. ΤΠ, 

Μιδίο Τμοβθαμη τηογοῖ, οἵ Μοιίμυιηηϑῖη 

ΝΊ οαρὶῖ, (ΠΟ Π6Πὶ γοσο ν]οΐατα ΜΙν]Θη 

Οὐβιάθί ὑβαὰθ δὰ φιιρπᾶιη δρυὰ Δτιρὶ- 

Ὠὰ585, αὰ8 ᾿ηϊογίθοϊαβ οβῖ. 86ὰ δὰ ριρμιᾶ 

δοοίαϊε Ὁ6]11 ΡῈ]. ῃ. 26. π᾿ 
ΑΒΘ θηβιαηι ἀπ065 ργϑοῖθυ ΟΟΠΟΠΕΠὶ ἴῃ 1118 26 4ο6 93: 3. 

νοοδπίυ αἵ ἀδιαμδηΐαῦ ἰαηάθιη ἐν ᾽Απα- ] 7 Οοΐ ᾿ 

τουρίοις 1, 7, ὃ. 

Ἐπεὶ δὲ χειμὼν ἐγένετο 2, 1,1. ΕἸ ΘΟΠΙΟΙ ΟΔ]- 7 τὰ. ὕει: 5 ΕΞ 

ἸΙάστα Ομ β:]Π]ὰτὴ δάνουββ ΒΘ! ΠΠΟ505. τη]- 

1165. ΟΠΒϊογαπι ργθοῖθαβ ὀοπορασπίΐ [.8- 

σοαἀφουηοη, οὖ ΠΙγβαηο Αγδοῦτὰ Πᾶ- 

νΔγοατη ἴατηαύδιη δρἰϑίοϊθαβ οἵ (Δ θῃ 

ΟἸ 5515 ργείθοϊαβ οοτηϊζοϊαγ. 

ἘΡΒΘβατη νϑηϊῦ Πυβᾶπάθυ Χρϑη. ὃ. 10, ΠᾶΡ6Β 495 (Ὁ. 5. 27 Ξ 
1-6 τη. ΑΡ111.--- ἰ Ὁ υϑιτα Γαραγαῖ, Οὐγὰμη ρα 5. οοηγνθηϊῖ.----]ἢ- δορί 93, 4. 

᾿ Α. ἴα πὶ ΑἸΠΘΠΙΘη565, ὅλο ργοίθοί!, ΓΘρῚ5 

ῬΓΟν ΠΟΙᾺ ναβίδηΐϊ, οἴ δάνουβὰβ ΟΒατη οἵ 

Ἐρμδβαμη πανιραπί. Τὰπιὶ Πγβαηθυ ἴῃ 

Η6]]δβροπίαμπι Δ ϊῦ, Τατηρβασατη ορραρηδῦ 

οἵ νἱ οδρὶῦ ὃ. 19, ἀὰσπη ΑἸΠΘΠΙΘη565 86- 

αυθηΐα οὖ δὰ “ροβροΐδιηοβ οδδβίγα 

ῬΡοηυηΐ ἴῃ Ἰἰτογα, Ὁ] αὐϊπίο 416 ροβῖ ἃ 

ΠΤ γβαπαγο ἰοΐα οἰαββα δχαυσηΐιγ . 27. ΩΝ ΜΩΟ, ὑ: ἀρ 

Ἰλομῖηο Τγβαπάου Βυζαηϊατῃ οἵ Οια]οθάο- 

ὨΘΠῚ [Δ01}}] ΠΘΡΌΪΟ Τϑοὶρὶΐ 2, 2,1, Αἴμ6- 

ὨΪΘΠΒ65. ΟἸΠΠ65 6Χ {Π 0 {ταοΐα Αἴμθπᾶβ ' 

᾿θοτθ ἀϊβοθάθγα ῥίον νοὶ δάθο Ἰυβθοεῖ, 



τ 

ὈΙΒΒΕΒΤΑΤΙΟ. ΧΙΠΧ 

ες ψοβίω. 

ΤΙΆΤΩΡΒΔΟΙ Πᾶνο5. τοῆοιϊῦ ἢ ἴὰτπὰ Τ᾿ ΘΒ Όυτη 

Ρδτς, [θ᾽ 416 ΤῸ 5 ογαϊπαΐ ; ἄθὶπ Αρὶαϊ 

ΠΕ απ τα ἀθ δἀνθηΐα βὰο δ. 7. [ἢ- 

του ΤΠ ΔΟΘ ἀφ η}} ἄπος Ῥαιβαηΐϊα ΑΡΊΑΙ 

Βασσοαγταηΐ δα ΑἸΠΘΠΔΓτ ΟὈΒΙἀΙΟΉΘΤΩ .---- 

ΤΠ γβαηάου ΖρΊπαπὶ ἀο]αΐαβ ὃ. 9, ᾿ΠΒΌ] ΔΓ 

Φριποίβ τρααϊῦ; ἴἴθπὶ Μ6]105. οἵ. 8]105 

ταβεςαϊς. Ταγμη ϑϑ]διηϊπθηη ἀδναβίαϊ οἵ 

οοηΐαπυ αυϊπαυδριπία Πᾶν]θὰ85 ΡΙΓΘΘῸΠῚ 

οἰαυα!ς δ. το. ἴηά6 Αἰμθηΐθπβοβ ἃ ἴθυτα 

ΤΩΔΙΠ16. ΟὈΒ658ὶ, απηθαὰθ ἰδ θογδηΐθβ, 16- 

Βαῖοβ δά Αριάθιῃῃ τηϊζταηΐ ὃ. 11, ΤΊΟΧ 

οἴϊαπὶ 1 οΘ ἀφο οηθ ΠΏ, 4α] 181] ἃραηΐ. 

Βοϊπο ᾿ΓΠΘΥΔΙΘΠ6Β. τηϊββὰβ δὰ [,}υβδη- 

ἀγαηι, ἐγ685 Ὡ]6Ή8685 ὃ. 16. οὖ ΔΙΏΡ]1ὰ5 ἀρυά 

ΘΙ οσοιημηοζαΐαβ, γραϊς ᾿ηΐθοΐα το, οἵ 

ουτὴ ἄθοθίη 84}1158 ϑραγΐδῃῃ ἰθραΐασ. Ταπὶ 

Ῥᾶοβ οοϊηροβιία, Πυβμ θυ ῬΙΓθατη ἰη- 

ταῦ, ἸΟΠΡῚ ΤῸ ΤἹ ἀδβίγαπίυγ. 

ΤΙΡΊηΐα ΥἹΓῚ ΑἸΠΘΠΙ5 ἸΠΒΕ0Ὁ} 2, 3, 1.---ἰγ- 

ΒΔΠΘΟΥ δὴ οἂρία τοάϊς ϑραγίδτα, βὰὉ 

ἤπρτη βίδα. 

ΨΨΝΑΣΣ 

Β.}. || 4. Οἢγ. [ Οἴψηι». 

27 404 93» 4. 
10 τὴ. 81}. 1η. Β. 

28 404 93: 4. 
1 τὰ. | Αρ1[}1. Β; 

11. ρΡοϑῦῦ ροϑῦ --- 
τηθάϊαμη. Τρ] 

͵ ΑΡ Ϊθμι. 

28 404 94, 1. 
4 τη. 20}. Α. 
ό γι. ϑορύ. ----- 



Αὐὔὐσαυδ]Ὶ ΒΑΌΚΟΚΝΒΕΙ 

ὈΙΒΒΒΕΒΕΆΤΑΤΙΟ 

ΠῈ ΝΟΤΑΤΙΟΝΙΒΌΒ ΑΝΝΟΒΌΜΊ ΙΝ ΗΙΞΤΟΕΒΙΑ αἈΟΑ 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒ ΒΌΞΡΕΟΤΙΒ 5, 

ᾷ υῦμ παύω δάμυς τϑρϑιϊδηΐι ἴῃ ἰδίου ατόθο Χοπο- 

ΡῬΠΟηΟΙ5, αιιδ8 ν 6] ΘΟΥ ΤΙ ΡΟΪ]ΟΠΙΒ ν6] ᾿π θΡ ΡΟΪ ΔΌ!ΟΠ18. ΠΟΠΊ]ΠΘ δαβρθοίδ 
βηὗ, ὑππὶ οΘ]ΘὈΓαύω ᾿ΠΡΥ]Π115 Θὼ ααεοϑίϊο θϑῦ, 48 1 Δ ΠΠΟΙΡ ΠῚ, 4185 

Βιιηὺ ἴῃ ἀποθυβ ρυϊουῖι5. ΠΡ ]5, πούοθομθα ἡπονθιηῦ. δ ἃ 

Μδιυβηδιηο" ΡΥ ΠλιΠη} Θχοϊ δύῃ τηοχ ἰῷ ρουγδοίανῦ Η θην. [)ο6- 
γγ6 1159, αὖ 1 6] 106 η 415 οὐ ΟἸγιηριδάμι, 486 ᾿Ἰηβϑυΐθθ ῬαβΒΊ τη 
Ἰοστιηΐαγ, οὺ ιοποηύαπι δίᾳιιθ ΘρΒοροσ τὰ πούϊβ, 4] ροϑῦ ΘΕΠῚ 
δὰ τϑηὶ 1180 δηϊηση ΔΡΡ]ΙΟ θη, ἴθ ΓΘ. οὔποθ 8 δαβθη θηΐθβ 
Βεθογοῦ ὁ, Οὐοάϊοιιπι Θηΐπὶ πηϑηϊι ΒΟΥ ρύοσιμη, αὖ 411 ὑοῦ ργρούθγθα 
'ῃ ΠΟΘ ΟΡΘΙΘ ΡῬΓΘΠΔΠηὔΙ] ΥἹΕΠΒ ἃ0. ΘΟΥΡΕΡΌΘΙ8, ἰδ ἀπ οϑῦ 
διυιούογιύδϑ πὖῦ ΠΟΠ Πα] Π| βῶπ6 δα νἱπαϊοαπάοβ 1105 Ἰοοοβ, 48] 
ἸπίθρῚ! [π΄ 115. Ἰδριηύιν, ἰδοϊαηῦ, Ὠϊδίογιοω πύθῃ, αα]θι5 Πῃ- 

ΔΡαυρπδηύαν 1185 πούδυ!οηθα, ἔδῖὴ συῶν υραπηθηΐα ϑιιηΐ, αὖ δαῦ 

αϊδβῶ ΧΘΠΟΡΙΠΟΠ απ|ὲ8 ΒοΙΓΘὺ 6556, ὑγ8 1 1586. ΠΤ ΠΊΠ 16 ἴπ 56 ἴη- 

οοηδίφηδιη Δα ΠΊ151556, ἀ θη 116 δῦ 5101 Ρ] ασΊΌτι5. 1ἢ ἸΟΟΙ8. δῦ ΒΈΘΟῸ] 
ΘΟΠΒΙΘύπ 11 ΓΘΡΌΡ Πα 586 ΘΘηβοηάπ5, δι Ἰοο15 1115 ΠΥ άτ5 βιῦ. 
ρα Ἰαύϊιβ οὐϊαμη ΓΘ8. θῷ ρίθιθ πθ0 βο]αβ 1185 ΟἸγιηρίϑάπμι οὐ 

πηδριδύγαύιιπτη ποΐδϑ. βθ ΘῸὸ5. ποαιθ ἰοθῸΒ. ΘΟΙΏΡΙΘοῦΙ νἱἀ θέαν 
4] ΔΠΠΪΒ. ΡΙΘΘύοΣ 1188 ἀἸΒΟΘΓΠΘΠΑῚ5. ᾿πβουναηῦ. πη ἀγού ΘηΪΠὶ 

[ἃ Ῥηοαι ΘΔ Π]ΟΙΙ ἃ. 1858.} ἃ (ὐοπημηθΟΓΆ588 ΒΕ. Ποῦ : Μογυτα 
Ὁ Τιαυάαῦ Ἰ)οάᾶνν6}}. οἤγοη. ὀᾶ. (χασηθη ααογιπάδτη Ἰοοογαχη Ὠἰϑί. 

8660}. τό, ἢ. 459. αὐ. Χϑποροηί8, θα! ποηὶ οἦτι8. Ῥγθο- 
ο Ῥημηθ ἴῃ ῬΓΘΙθοοηθ, πᾶ ἢχυτη), ΘΟ ποι ἀθυιτη (Ῥυοοῖ, θα ΠΟ Π]Β 

Ρ56 ἴῃ Πἰῦτο ἀθ ουο] 5 Ἰαπάανὶ, (απη- δἱ ἴῃ δἀποῦ. ραββιτη), ΟἸΙτοπαχ (Εἰ Η. 
ἀδπϊαηα ᾿ῃδιιριγΆ}}, ἀοῖπαθ 46 οὐ6}}18 γ0]. 2, Ρ. 274, ποῖ. ἢ, δᾶ, 866.) οἱ 
νοῦ. τος. οἵ ἤλοιη. α158. 8, Ρ. 340--- [Ιαἀοϊεσιῃ (Ηαπαδιοῖ, ἀ6ν Ολγοηοῖ. 1, 
Δὅι. Ῥ. 272. Ὠοϊ. 2.) 



ΒΗΌΒΟΚΝΈΕΒΙῚΙ ὈΙΒΒΕΒΤΑΤΊΙΟ. ΙΙ 

ἢϊ5. σιπα 1118 πθοθβϑιθππο ἱπύθγοθάϊῦ αὖ ὑγὰ 1 Ἰᾶτὰ πᾶσ ἀ6. οαιιβϑἃ 
ἴΠ ΒΕΒΡΙΟΙΟΠΘΠῚ ροβδιηῦύ. [06 απ 6 αιὸ8 ΔηΙΠΊ Δ ἀν θυ ὑϊθ8θ. ΠΗ] Πὶ 
ΨΊΒΊΙΒ. Β11Π|, 181 ἰύω 511ΠῚ ΘΧΡ]Ιοαὐασι8, αὖ ἃ ΤΠ) ν6}}} αα!άθηι 1|ἃ 
αἰβριυιϊαϊοπθ ργοἤοϊβοαυ, βοα σούγαοῦθηι 51Π|1], “188 ΤΪητ8 1116 
σΟΠμΠΠΟἀθ. ΘΧΡΟΒΌΪΒΒ6. νἱἀθαύμν, αἸΠ ΡΘΗ ΘΙΟΡΙ δαΐθηη ΘῸΒ ἰοοΟΒ ΘΧχ- 

ΔΙΠΪΠΙ 5} 0] οἴ ΠῚ 1108. ἢ θη Ῥγεοῦθυ ΟἸγρ δά ππὶ οὐ τηδρὶβίγδ- 
ὑππιπὶ ποίαῦ!ο 68 ΟΡοῦῷ σοηβαγοΙηδίοβ Πα θη. 

ΗἸβύουϊος (ἀὐοοου πὶ ἃ ΡΟΪ5. ΡΥΙ ΠΟΤ Ἰὼ 51 Ομ 818. ῬΘΥΒΑΓ ΠῚ 
ΓΘΡῚΒ ΠΟῚ ὑθιροῦα Θχοθαπηῦ “, ἸΟΡΟρΤΔΡΠΟΥαΠῚ ιύθῃῃ, 481 ἀϊοαη- 

ὑ81, ΟΡΘΥᾶ, πὸη τησ]ύππι 1 αυ] θη} ἃ Ὁ ΘΡΙΟΙΒ ΘαΡΠΙΠΙΡτ8. 1Π 
Ρϑαθβίγθι ΒΟΥ ΠΊΟΠΘΠπὶ γϑάδοὐϊβ ἀἴνθυβα, ἔα θα] 8. ῬΥΙΠΊΠΠῚ ΠΙΔΡῚΒ 

αιδ πη} ΠΙΒΌΟΙ 8. ΘΟΠΙΡ] ΘΟ θη, ΡΕΙΠΟΙΡΘ5. ΠΠ|Ὸ5 1η ὨΙβύοτνιοω δυῦθ 

ὑγιπατην 085 ΠΗ ογοάοίτπ), ΤΠ πον ἀἸ θη οὗ ΧΘΠΟρΡΠοπύθμη. ΡὈΥΙΠΊΟΚΒ 

4αοαα6 ἔπ1556 ἴθ ἃρραγθῦ, 4108 ΤΘΓᾺΠῚ ΟἼΤΕΘΟΙ ΒΥ ΠῚ ΔαΘίΟΥΟΒ 
Πα θογθηῦ. Τθιρουῖηι ΤρῚ 1 ΘΟΠΙρ ΠΟΥ ΠῚ βὑΠππὶ 4 αππὶ ἃ Ὁ 
ΘΟΓΊΟΓΘ ἀμ 1 ΓΘ ΕΠ ΡΒΔΥ ΠῚ ΡΘυν θυ ρα ῦΟΠ6 ῬΓΟΠΟΙΒΟΙ ροββθῦ, 
οὐΐδπι ΠΠ᾿πὰ νἱχ ρούαιῦ δηϊπηοβ δαάνθυίουθ, 4 1π} τηγύῃϊοω δάϊιιο 
οὗ ἑαθυϊοθω ιβύουϊθο ταῦϊο θϑϑοῦύ. θυ ΠῚ ΘΠ 40 ΤηΔΡῚΒ ΠξδῸ 
Πάρι οὖ νουϊαΐθπι οοηβθούα θα, Θ0 θὑϊδηλ ὑθιρουη) 8 }10]6η- 
ἀογιτ πϑοθβϑιύαβ δάἀδιοίωῳ δῦ. ΟΠ γΟΠΟ]ορίοθ ϑαύθιη ααδϑηΐα Ὁ 
1Π1010 γὙ6] διη ὈΙρ 85. γ6] ΒΡ] οἱζαβ {πουϊύ, "ρθε ἀοοθηῦ Ἡ ΘγΟ Οὐὶ 
Βιβύογιςθ, αὖ 41 πο Παθθαῦ ΠΪΒῚ δούωϊθθ ΠΟΙ ΠῚ ΓΘΡΠΟΓΠΠΠ6Ι1Θ 

ὃ οθγίο ποίη Βι11 ὉΘΠΊΡΟΥ 5 ΔΠΠῸ ΘοΙηριύδίονιπι ϑρϑύϊδ, απ] 0118 
δια οοῃδύυϊαθπαα ἐθιηροῦὰ πὐαῦαν. Φυϊὰ απο ᾿ μπογ 465. απο- 
416, 410 ΠΘη0 αἰ ρ θη 5 γουβαῦιβ οϑῦ 1Π ΤΘΌΛΒ. ΘΩΓΟΠΟΙΪΟΡΊΟΙΒ, 
ἴδῃ ἰοπρῈ ἐᾶπιθη δάμιο θοῦ ἃ οογίω χπδάδιη, ψπδπη γοσδηΐ, 

6γῶ, δι 418 Π| ΔΙΏΡΙΪΟΡ ααθρα 6 τϑνοσδηάα ϑϑῦ ὑθιη ρου ΘΟΠῚ- 
Ραύαῦϊο, αὖ ἴῃ ΠαϊηθΓΔΠἀ15. Ὀ61}1 Ὁ ΠΏ1Β τβϑύαϊθ ααδαᾳῃθ οὖ Ὠ]ΘΠῚΘ 

ἀἸβοθυμθηάο ἔθ δοααϊθβοθγοὺ ὃ 
Ζ ἄγεθ ουὐαδάδτη ᾿πνθηϊθπθθ ΡΥ πᾶ δια ἀπ|010 ν]δτὴ ΒΟ η- 

βύσα θαπῦ τπαρὶδυγαύιη) ΠΟΠΊη8, ΑὐΠΘΠΪΒ. ἁγοποηΐπμη, ρδνἐδ 
ΘΡΒούΌση. (Ἰὶ αυππὴ ΘΡΟΠΥΤΗΙ 51Π|}} οβϑθηῦ, αα] 8 ἀθογοίο- 

ΓΤ ΡΟ ΪΒΒΙ Πηππὶ ΡΕΌΠΘΟΥ Δ ΠΠῚ ἀθϑιρ παγθηΐαν, αὐ]ὰ ἸΤηΔΡῚΒ 

[πἰϑθ6 Ὠἰβθου οἱβ ἰῃ ῥγοιηρία νἀ θῦαν, απὰΠ τιὖῦ ΔΥΤΙΡΟΓΘηῦ ϑὺ ΡΒ] 
5 Πᾶπο τ ]οηθπὶ ϑὺ ἵπ ἀβαπὶ Βα η) οοηνθυθι θη ΕΠ βᾶπθ ὕπηὶ 

Ἡοτγοάοίιιϑ ἀϑὰ5 οδὺ ἢ Οὐδ] Πα άδθ ἃυο Ομ ὐ15 ΠΟΙΆΪΠΘ, αὖ ΘΥΘΥΒΔΓ ΙΗ ὃ 

Ῥουϑὶβ Αὐμθηδγιπὴ Δηπαῖ ποίαγϑῦ, ὑὰπὶ ΡἢαΡΊθιι5 ἴῃ ἸοοῖΒ ΓΠποΥ- 

6. Ποάᾶνε}}, Αρραγαῖπι δὰ Αππη8]. ἰγδηβίγα σορογὶΐ, ἴῃ Αἰ οαπη ΧΟΓΧΘΒ 
Τπαυογά. Ρ. 2. γνΘηΪββθ αἰϊοιαγ Καλλιάδεω ἄρχοντος 

ἴ 8, 51, 01 αυδίξαῃοῦγ τηθηβῖθβ ᾿Αθηναίοισι. ϑ'αεά ἤϊε ὑπὰ8 Ἰοσὰβ 
Ροβίᾳυδιη Ηδ]]Θβροπίαπι οὑπὶ ΟΟΡ1]8 6ϑί. 

Α 2 



: ΒΗΕΠΒΟΚΝΒΕΙῚ 

ἀἸάθ5. πομηϊηῶ οὖ διομοπύμη) .οῦ Θρμοσόσιη, ἀἄθηιαθ ΑὙοΊνϑο 
ϑὐϊῶπι «ΠππΠπΟἢἾ8. βδοουἀοῦ!β σύμ. ΤηὐθρυῸΒ. νΘΙῸ 18Ππὶ ὕππὶ Πηᾶ- 
διδυσαύαππι Εαβίοβ θαυ 856, 4} 68 4ἀθ ἀυομοηίιθιι5. ροβίθα οοπίθ- 

οἶββθ Ποιηθίσιαβ ΡΠ θυ ἀϊοιθαγ, νχ δῦ οὰν" βὐαύαδιηιιβ. Εχ 

Ηδγοάοΐο ϑηΐμῃ οὐ ΤΙ που 146 8 ΘΟ]ΠΡῚ που πραιμῦ. (αὶ ααππὶ 60 
ὑφηύαμ πηδρὶδὑγαῦαιιΠλ ΠοΙα] 1115 ΘΟΉΒ110 παὐαηύαι., αὖ ΒΙ Πρ] Δ ΙΙΠῚ 
ααδυ 48 ΠῚ ΓΘΙΕΠῚ ΘΠ ροΓῶ δοοιγαῦι5. οοπβυιιδηῦ ἢ, ἀΘ. ρθΡ6- 
{15 ῬΙΩΠΘ ΠῸΠ ΟΡ ΙΒ οϑῦ 1Που πὶ τηδρβύγαύιαση ἰαβοϊβ ΘΟρῚ ΘΙΏ18. 
Εο ποαὰθ Ἰοοοΐ, Ὁ] ἀοίθπαθγθ σγαὐϊοηθιη βαδτη ΔΠΠΟΡΙ ΠῚ ὈΘΙ}1 
πο γδηἀογατη Το ἀἸἀ65. νἹἀθύμι οοπύγῳ απ απ τηδρΊϑγῶ- 
ὑπ ΠΡ ηδι" ΠοΙηΪηδ, 46 Βραῦϊο ΠΟΏΠΙΒΙ ὑΘΠΊΡΟΓῚΒ ἀἸοιῦ, φαοά 
80 π|010 Ὀ6}1 ἀϑαὰθ δά ᾿ἱπάπποῖαθ 4! Πα] ΠΘ ΠΏ8 165 οἰ ρϑαπι εἰ, ἴῃ 
410 Π6 48 468 ἄθοθῃι 8015 ΦΏΠΪΒ, 4105 Ῥγεδύθυ 1586 βυαυιπύ, ἀπ]- 
ἰαγού, ϑα πηοηῦοΒ νο]αῦ Ἰθούουθϑ αὖ Π6 πηδριβύγαυμιτη ΠΟΙ] Ὀ18, 

411 ἀἰνθυβὶβ ϑἀμηοάτιπὶ ΔΠΠΙ θη ρον Ὀ.15 ΒΕΒΟΙΡΘΥΘΠ 111", 1Π ΘΥΓΟΙΘΒ 
586 ΔΑ πο ραἰθυθηΐαγ. 

ἘΣ βουιρύουιθιιβ 1115 οούδυ]β ΠΟΠΠΙΒῚ ἄπο βαπῦ, 4] 118 ᾿π ΘΟ ΟΣ 
δα ἐθιηροῦῶ σοπδύϊιθηαα οατῶ ΟΡ] ροββιύ, Η δ] Δηϊοιβ ΤΘΒΌ15 
οὐ Ῥμογθουάθα [μου Ἴπ18, αὐθυαιθ ΡΥΟΡΌΟΥ Βουρύϊομθα ἀθ Αὐῤίοα 
δηθαυ δύο οἀϊίαβ᾽. ἨἩουιπὶ ἀθ ροβύθυουο ααἹα βὐαυαθπάμπι δ, 
4αππη) ὑδοθαηῦ ψϑύθυθβ, ἴῃ ΠΊΘΑ1Ο Υϑ]Παπθπηάϊιπι οϑῦ; 46 ῬΓΙΟΥΘ 
δα ΤΟΥ Ια15 ΚΕ ργονοοᾶνα Ἰοὺ δαοίουι θη, αὶ ααππΠὶ ΓΘΡΓΙΘ- 
Ποπαάϊββϑῦ 1]Ππτὰ, ααοα τοῦτα ροδὺ Μρϑάϊοω ροβίδγιιπι ΤΠ] πι8 41}1- 
ϑϑηΐθι" ὑθιηροῦὰ οὈβουναβθθύ, Ρ56. ὑδηιθη, δ πη ΔΟΘΌΓ Δ ὔ18 
Β1ΌΙ ἴῃ ΟΟ ΡΌΠΘΙΘ νϑυβδῦιθ θϑ8θ. νἱἀθθαῦαν, οουίϑπιλ ααδηάδῃῃ 
ὑθπΡΟΥΠ ἢ 1}18 ΡΘΙΊΟΑΙ οοπιρι αύοηθ πο αὐ], ἀπ: ξαῦϊο- 
ΠῚ1ΠῚ, 4τπ|ὰ8 ροηὐθοοηπίδρυ ᾿ἰδύῳ ρα ροβύθσοβ ϑχοιψαύασα θϑϑθῦ, 
Ρϑυπτη ΘΕ ]ΟΒ8. [Ι͂ἢ 4010 ΘΘΠΘΓΘ 51 γϑυμπβ ον ϑ 1Π1 ΠΙβύουιοἱ τηᾶ- 
Ἰογθῖη ῬΟΠΘΙΘ Πρ ϑη πὶ νοὶ αἰβϑθηύ, απ] οδιιδδὲθ ἔπϊβϑθῦ ΟἿ 6 
γϑύθυ! 18, απ] 118. ΟἸΠΏΘΒ 111 ἀθρθγαϊ ον απ 181 ΟΡΘυπὶ ὑποϑϑῈ 
δάμπο ρα ογθηύ, 46 (ὐϑθοουιηὶ ΟΠΓΟΠΟ]ΟρΊο. οὐϊαπι ΓΟ ΙΟΣῚθι15 
γ. 6. ΘΙ βύοοίβ ὑθπηρουθιι8. οὐβουγιίαῦθ ἐφηύορθυθ Θοπαθϑθϊ 
αββϑηῦ 

ΘΙ Π.115. απὸ ΟἸγιριδάτπιπι γαΐϊο. δ ααπιπὶ οὖ οου 8. ἀ86110 
ἰηὐύθυ να }}18 τά ισθηῦ οὖ νἱούου πὶ ποι ηἸθτι5 ροβύθυ δ ]8 ΠΊΘΙΊΟΥ 86 

ΒΟ ὍΝ ἡ Τῶν, 2η: 
Ὁ Τηριητ8β Ὀ6111} οἵ ρϑοὶβ ΝΙοῖθ, 

ααθ ἀἰϊοῖϊταν, 1. 1. τηθηῖο ἢΐ, δα]θοῖ!β 
οἴϊα τ ΠΊΘΏΒΙ 1 ΠΟΙΪΒ. 

Δ.8. 86, 
} ΤλδΒ]τηδηη, Εογβοϊιη θη 2, Ρ. 128. 

182. 

Κα, ρ7. τούτων δὲ ὅσπερ καὶ ἥψατο 
ἐν τῇ ᾿Αττικῇ ξυγγραφῇ Ἑλλάνικος 
βραχέως τε καὶ τοῖς χρόνοις οὐκ ἀκρι- 
βῶς ἐπεμνήσθη. 

1 Ρ]αίαγοι. ΤΠ θιαϊβίοοὶ. 2). ΟἸϊη- 
ἴοη. Εἰ, Η. νοὶ]. 2, Ρ. 1ἰ]. 



ὈΙΒΒΈΕΒΤΑΤΙΟ. ἸΠῚ 

ΒΘΡ ΔΓΘΗ 11)", ΠΔΥ ΠῚ Π Οα116 ϑοίοΟΥ 118 ΤΘΓῸΠ 1η ΡΥΓΟΠΊρῦιμ {1556 
5118 γιἀθύμν, «Πιβία δαΐθιη αππππὶ ΟΠ ΟΠΟ]ορ ΠῸΠ Ρυ 5 ᾿παθ 
ΘΟΠΠΟΙ ροββοῦ απᾶπη οοπβέϊαθο αιοάδη), ἃ ατιο ῬΓΟΠΟΙΒΟΘ ΘΗ 

6 1110, ὑθυπλῖηο τηδρὶϑυγαύπιμη δίπλα] οὖ υἱούουιιπη ΟἸΥΤΠΡΙ ΘΟΥ ΠῚ 
Ρογροίπο χαοάδημ ΟΥ̓ ἀϊπ6 οοπιραγαῦϊο ᾿πϑυϊ πω οβϑβϑῦ, αἰ ΠΠΟ]ΠΠπ5 

ΠΟ αδἰαιθ ΞΟΠ ΠῚ ΠΟΒΙτι5. [1556 Οριιβ νἀθῦιν απδ 1] ΟἿ] ΔΗ ΌΪΟΓΘΒ 
1}}1 ΠΙβύου οἱ Ῥᾶγοϑ θββθηῦ. ΟἸγιριδθβ ᾿ρτύαν αποα Ραββίπι ΔῸ 

115, Δα] Ποῦ. Β᾽ π.}} νἹούου τη ΠΟΙ ΠΪθ115, πηθιηογδύθα βιιηὗ, ϑούπτη 

6586 ΠΟῚ 8145 νἱάθέιν ΠΙΒῚ ὉΡῚ Ταύϊο ΓΘΡΌΤΏ ἹΠΡΓΙΠ}18. θη ΡΟ 
7αθοθαῦ τϑβριοὶ. Δ 7100 Π|πὰ ἃ Ἰ)οάννθ}]ο ποίαθιπι οϑῦ, ΟἸγπη- 
ΡΙδάτηι αὉϊ ἃ “Πα ογἀ!ἀθ τὶ τηθηῦϊο 1η] θοῦ {ΠΟ Υ]ῦ, ΠΘΑ 16 ΠΙΙΠΊΘΥΔΡΙ 
δᾶ 5. ΠΘ616 Βἰδά! πη! οᾶδ ΠΙΘΙΠΟΓ ΤΊ, 6111 ΘΡΟΠΥΤ͵ΩΙ ἔδοῦ! διηῦ να] ρα 5 
118 βϑὰ βϑΓΙΟΣῚΒ ΟἸγτηρ τι οΟμ ρα δ] 015, 56 ΡδηΟΓΑΟΙ νἱο- 

ἴοΥθ8, ΠΌΤ ᾿ΠΒΙΘ ΙΒ. νἹἀθγθῦμ ΟΘΡ ἈΠ]Θ ΠῚ. 6586. «{{8ΠῚ ΔῈΠ1ΠῚ 

ΒΟΓΙΡ ΟΥ 5 οΘοηβύοῦ στα ΒΒΊ 18 φπούοναῦθ 115 ΟἸγτρι άπ 1]δ 1 

ΡΥΙΠΊΠῚ ΟΠ ΔΡΟΠοηὐαπ) Α ὑὐ]οουτπι, βδοθυούι πη ΠΟ Π8. ΑΥΡῚ- 

γΘΓΙΙΠῚ, ΘΡΠΟΓΟΓΙΠῚ οὖ ΤΘρτπὶ ΠδοΘἀ τ ΠΟΥ τ ἃ ΠΠἾδ5. ΘΟΠΙρᾶγῶ- 

ὉἸΟΠ6Π1 ᾿πϑυϊθαιθυῦ, βύδ ἸΟὨΊΟΙΒ. ΘἸΠΟΥ ΠΏ ΠΟΙΛΙΠ ὮΙ ἸΟΠΡΊΒΒΙΤηΘ. Γ6- 
ΘαΡΓουθῦ 9 ̓ἸπΠἄθχ, [ἢ ΘΡΟΠΥΠΊΟΥ ΠῚ ΙΟΟιΠ}] ΔΒ Πηρύ15, ρα ΒΟΙρΡ- 
ΤΟΥΘΒ 608, 4| δηΐθ ΤΊ Πηεθιτη [πΘΥΠῦ, Π1186 ΠΙΙΠΊΘΥΌΒ Πα Ιοϑηῦ ΦηΠΟ- 

γι ΟἸΥΠρΙαἀ65, θῷ ρ88 46 οδβϑῶ βιιβρθοίαβ πα θθδπλ8. ΠΘΟΘΒΒΘ 
οδϑὺ Ρ. 

Ῥαϊοῦ ἴογίαββθ 15. ῬΥΘΟΠΉ15515 αὐτὰ 46 ΟἸγιηρί πηι 1118. οὐ 
τηδοὶβυγ αὔτη, απξο βαηὖ ρα ΝΧ' ΘΠορΠοηΐθιη, πού]5 ΠΠΊΨΘΓΒΘ 181 
δία θη ΠῚ 510. (τι 51 τῷ ἀϑαγραῦεβ θϑβθηῦ αὖ 5] ΠΡῚ}15 ἐδη- 
ὑπ} 5410 ΠΊΘΙΠΟΓΑῦΙ ΠΡΥΊΠ18 αἸΘῊΒ ΓΘΌῸ5. δ ὑθιηροσῶ διῶ 
ΤΘνΟΘΔ 415 Ἰηβουνγθηὗ, ΟΠ ΘΠΒΙΟΠΙΒ [οΥὕδβθθ ΠΪππ8. ΟὈ]οογθηΐύ, δὰ 
ΔΠΠΟΒ δαΐθΠι 0805 αποά ΔΑΠΙΙΐδα βυιηὺ ἡ Ἰβυϊπριιθ ποθ δῦ ΠΠῚ6- 
ΓΆΠΑΟΒ, ᾧ᾽ ΒΈΘΟᾺΪ 18ΠηῚ ΘΧΡΙογαύῦππι νι θῦμα οοηδιιθύπα!πθ. Δ] 16 ΠῚ ΠῚ 
ἤμπ!5θθ. ϑ'θα ηθ6 τϑοῦθ αυϊάθμη οοηβοαίεβ διηῦ, ἀποῦθι5 οουίθ ἴῃ 
Ἰο018 4, Πθαπ6 1ὔϑ 5101 οοηϑύμῦ δοῦου. αὖ, ατι8 5 56Π16] ροβιι ββϑῦ, 
Θᾶ5. ὉΌΙ]ΠΘ ρΡοποιοῦῦ. Ααἀβθηθηαν δαΐθη} πη 60 4ποαιθ 1)οά- 

Ὁ 8, 8. 5, 49. 
ἃ ῬΟΙΥΡ. 12,12, 
9 Ῥαιιβδῃ. 5, 8,3. Ῥγοῦεγ ΤΊτηϑθυτη 

58η6 οἴϊατη ΗἸρΡρΙο Ε]θο ΟἸγμρι δά τα 
δ᾽ααα {τ αϊταγ ἀδβογιρίο (ΡΙαΐδτ ἢ. 
Νυπιᾶ 6. 1. ὧν (85. ᾿Ολυμπιονικῶν) 
τὴν ἀναγραφὴν ὀψέ φασιν [Ἱππίαν ἐκ- 
δοῦναι τὸν ᾿Ηλεῖον, ἀπ᾽ οὐδενὸς ὁρμώ- 
μενον ἀναγκαίου πρὸς πίστιν), 564 1η- 
οογίατη υἹάθίαγ Ππατὴ ΞΟΟΥΑΙ αὶ αὶ 

Θ6 418]158, 1Π|6]ΠρΡ ΘΠ 118 810, 
Ρ Εμϊθβα πος ἰρβϑύπη οοηπβίδϊ, φαοα 

τηονεγοῦ ΜαγβΠδιητη τ ἴῃ ΒΠΒρΙοΙο- 
Ὡ6Π| νοσαγοῦ ΟἸγιηρίαάμπτη ἀρ Χεο- 
ΠΟΡΠΟΠίδπι οὗ τηδρβίγαύατιη ποΐδ8. 

4 11]. το εν ἢ π᾿ 11 τὰ; 

ΒοάνψΕ]]. ἀ6 ογ6]. Ρ. 346 εἱ 24}. 
τ᾿ ΟῚ δε ατ ν τ τ, ὙΡΑΞΕΥ. 

1,5.1. ΟΥ̓ δα ἢ.]. Βομῃηριἀθγασῃ ἴῃ 

δαποίαϊ. οἵ ῥγοῖ. Ρ. 8. 



[πν ΒΕΠΒΟΚΝΕΆΙ 

γγ6}10 8 φῃοὰ ΘΧΘΙΡ] πὶ βουιρύου Τμπιου ἀ1418. βθοιέαβ ἴῃ ὑθπιροτῖ- 
θιι5 δοαυϊθυθυϊῦ ΔΠΠΟΙΙΠῚ αἸβΌ Πρ ΘΠ Ὰ18, ἀπ η6 ᾿ΐῳ Ῥαύθμηιιβ 
ΧοΠορμοηΐύθια 8586 οἱ δάβίγηχίβθθ τὖ θϑάθμη Ῥτόγϑι5 απ 1116 
ἀΠροπίϊα οὖ εοϑύϊνα δῦ Βιθθγπῶ ἰθιηροτα ποίαγουὅ. [Γηὐθηΐ8 

Θ᾽ αβπιοϊ βὐμά τη 8] 1 πτιπὶ οταῦ ᾧ᾽ ΒΡ] οἱὐαῦθ Χ Θπορβοῃΐϊβ, 
. οὐϊαπηδὶ ῃοο ἀρϑῦαῦ τὖ ΤΠ που ἀ1 418. οοπύϊπαατοὺ βίου! πη, ΠΪΠῚ]- 
ἀτηᾳιιθ 11 Του 15. ἐγ] θ 1586 νἹἀ θέαν, ααἱ ἰδοιηαβ ριορύογθω ἴῃ 
ΧοΠορμομθα. οοηὐθχύμ, αὈῚ ποῦ 1116 ἀθϑι ἀθυαυθηθατ, δὐαὐιιθγθῦ. 
Ηοο αποαπθ τϑούθ οθηβθᾶπγιβ Ποάνγθ! πὶ ἀἸβραύαββθ, αποά ΠΟῚ 
πηΐτ8 βοᾷ ἀπογατα ᾿η οι ροϊαθοτγιιμη πηδηϊ8 ἴῃ 60 ἃρῃουῦ, ηποά 
41 1, 3, 1. Θῦ 1, 6, 1. ἃΠΠῚ Ὀ6}}1 πυτηθιδηύαι, πὸ Δ6 ΑΙ] οϑϑθηῦ 

8ΔὉ 60 απ ΟἸγιηρίδήμμῃμ οὐ τηδρ᾽ϑύγαθαστη ποία δα]θοϊββοῦυ, 

5. 1)6 ογεὶ]. 4155. 8, 10. Ρ. 341. 
Ὁ Τὴ πᾶ Τ6 αθδτη δοσαγαία ΤΠ ποΥ- 

ἀ1465 νουβαΐτιβ 810, 1051, σαϊθυβ [θιη- 
ῬοΟΓᾶ ΔΏΠΟΙΙΠῚ ΟΟΙΠΤηΘπηοΥαΐ, ἰοοἱ ἴα- 
ΕἾ16 ἀοσοηΐ. 2, 1. γέγραπται δὲ ἑξῆς, 
ὡς ἕκαστα ἐγίγνετο κατὰ θέρος καὶ 
χειμῶνα. [Ιηϊατη 611 ααᾶπὶ 61]]- 
σοηΐου οοηϑθιαοτι νἱὰ. 2, 2. Ριῶ- 
ἴογθα: 25) 47» 70. 71. 102. 23.»1, 25» 

25. ττὸ. 1 ΠῚ ΠΣ. ἘΤΟ, ΤΠῚ 655: 

5» 1, 20, 30, 40, 51, 52, 5ύ; 57: 81, 
82: 85,34: Ὁ: 5... 08..04...-7».1τὃ; 1: 
8, 6, ύο, ὅτ, τὸ 6058 Ιοοοβ. ἰβοβθδῖη, 1ἢ 
ααϊθιιθ βιηρτδτιιτη αυδγπάδιη Γ6- 
ΤΠ, 4186 τηθ 41 ν6] φοβίαΐθ γϑὶ Ἠ]θτηθ 
δοοϊἀουηΐ, [θη ροῦα (ἰθϑΙρτ δ [1|1.---- 

Αρυὰ Χοπορμοπίθμι ποὴ ἀθϑιιηῦ α]- 
Ἃ6πὴ ἰδιηρογίτη ποῖδο βίας πὶ ἃ ΠΤ] Π6 
ΟΡουΪβΒ. ΕἸηϊΐο αὐΐθπι τοϑίδί 8, απ δ τη 
ΤΠπογαϊάθ5. ἴάτα βύπα!οβθ ἀβαᾷπιθ Π0- 
ἴδγθ βοϊϑῖ, μᾺ]1ὰ ποΐδίο Ὠ151 1Πῃ ψνοοὶ- 

Ῥτι8 ἀρχομένου χειμῶνος. «[8Πὶ ΟἸΉΪ588 
ῬΙδπθ ν6] θχϑιηΐδβ Δ Πηὶ Ὀ6}}} 21 νοὶ] 
ἸπΘ 15 22 ποίδιϊο θϑί, δα ἡθτη α1188 
ρου ηθηΐ οχρραϊ!οῃ68, ᾿η46 ἃ 1,1, 11 
ΠΔΥΓΔΙΊ, τοοΐρ βίαΐαθγ Πα νν6]]1ι5 ν]- 

αἀοίαγ. Νόοη τηϊηϊι5 αἀθοϑῦ οχῖίτιβ δοβία- 
[15 ΔΠΠΪ 22 οὖ 1η1{{π|πΔ ὨΙΘ 8. Αο 8] 
Ὠϊθηθ. ΠΘαὰΘ Ὡᾶνο8 ΡΙγθοιπλ ἱΏρΤΘΩΙ 
Ῥοϊεγαηΐ, πθαὰθ 4) Αρίαθ σϑρθ τη], 
4] σοτητηθδίπτη ᾿πἰθγο πάθγθηΐῦ ΑἰΠο- 
Πἰδηβιατη ἴῃ Ηρ]]οϑροηΐο (1, 1, 35» 
46), Πίρτηθ 11 ρίαπθ ποῆ ἐτδαϊίιγ, 
αὐ ροϑίπιμη 810. 1,. 2, 1 θχίσ. θῃϊτη 

ἸορΊ πηι : ἀρχομένου τοῦ θέρους. Τατη 
Β8Π6 ἰΐα ΡΟΥΓῸ (ΟἸδ. Πρτιπῦαγ θη ΡΟΙᾺ : 
1, 2, 14 καὶ χειμὼν ἐπήει (οἴ. 1, 2, 15. 

17)» 1, 3,1 ἐπεὶ δ᾽ ὁ χειμὼν ἔληγε, 
ἔαρος ἀρχομένου, 1, 4,1 τὸν χειμῶνα, 
1, 4. 2 ἀρχομένου δὲ τοῦ ἔαρος. Ῥοϑδέ 
ὨΔΥΓΔΙΙΟΠ ΘΠ. δαΐθτῃ 46 τϑαϊῦα ΑἸΟΙΌΪα- 
415 (1, 4, 12) ΤΌγβιΒ ἀθϑ Ὁ] ΒΌΓΩΙΙΒ 

ΘΧΘΊΌΠ 5 δοϑίδι!β δὲ ᾿πθιι 118 ΠΙΘΙΉΙΒ 
ποίδοηθ. Νρϑαᾷθ ὕδιηθη ὩΘΡΑΤΙ ρΡοῦ- 
οϑύ, 48 γα πηΐαῦ ἀϑαὰθ δα οΔΡ. 5 
ΟΧΙΓ., Ηρυὶ ρούΐϊβθθ, αὖ δηΐθ Ὠϊθτη 8 
ἰηϊθθτη ρογογθηῦιγ, Ηϊθπηδ Ἰριταν 
τηθηἴ]0 οὔϊδτη πος ἸΙοσῸ ῬΓΟΥΒιΒ. Ππορ- 
Ἰοοῖα δϑὲ; (δου δ! 488 θηϊπὶ βθαπθηΐθ 
ἀοτηστη φοϑίαϊθ ἱτηροσ! απ Β.ΙΒΟΙΡΘΓΘ 
Ρούαϊ (1, 6, 1 οἱ Λακεδαιμόνιοι τῷ 
Λυσάνδρῳ παρεληλυθότος ἤδη τοῦ χρό- 
νου ἔπεμψαν ἐπὶ τὰς ναῦς Καλλικρατί- 
δαν). Νοαᾷθ 6᾽115 Δπ πὶ ἀπρ]6χ ἴθπι- 
Ῥι8 αἰ Πρ ΓαΣ, αἸδΙη Δ ΠῚ 2, Το 1 
ψοῦῦα Ἰοστηΐαι ἕως μὲν θέρος ἦν εἴα. 
Τιγβδη οι δπΐοθτα α]ΐθγα ν]ο8 ποπ Ρούαϊξ 
ΔηΓ6 ῬΙΟΧΙΠΊΔΙΩ φοϑίδίθια αἀαχ Πᾶν Δ]15 
οὕτὰ ΑΥΔΟΟ τρϊϊ (2. 1, 7). Ἐξ Ρ6Γ 
ἢος ᾿ἰρβιιπι ᾿τη ρου ΤυΥβα Πα} ρα τα 
ΘΓ] ῬΙΌΓΒΙΙΒ ἀθοϑῦ σα θα 116 δ ΒΌν] 
οἱ ὨΙΌΘΓῺΙ ὑθιηροΥβ αἰβεϊμοῦο. Θπδτη- 
ν]Β ἸρΊΓαΓ πὶ τη} 115 Δ] Οατπ ἰθιηρο- 
ΤῸΠῚ ἃ ΧΟΠορΠοπίθ σταῖο Ὠδθϊΐα 5 
(Η611. τ, τοῦτο, 20: ρα 

[ε΄. ΤΕσπογα. 4, 17. ᾧἃ..4. 0 π΄ 
1;.85» 1... τ. ὅ. ἀδ.. »,, 2. τ ΝΒ 

᾿δτῆθη ἱΠΟΌΤΙδ. Οα] βαδτῃ ἴῃ πος ρ6- 
ΠΘΥΘ. ΘΧΘρία ΟὈνοππιηῖ, ααδη αΐ 
ΡΥ 8]ῦ ΧϑπΟρΡΠΟη ἴῃ 6ο Τμπογαϊαὶ 
ν6] (6 Ἰδοιιηὶβ σοπίϊππιο οαπὶ [)οα- 
γγΘ]]ο ἀρ Π]Πππ οχ 118 σοηοαἹ] ρΡο8- 
Βύ, 

ἃ οᾶννθ}1. ἀθ ογοὶ. 8,. ἢ. 347 



ΠΙΒΞΒΕΒΤΑΤΊΙΟ. Ϊν 

Νϑαιθ ϑηϊπ 6 ΠῚ θϑαθ ρούμϊδ, 41 απ Δ Πηππὶ ποίαββοῦ ΔΑ ἢ]- 
δἱύω ΟἸγπιρίαάπιτη. οὐ πιαριβύγαύπαπη οοϊηρτύαοπθ 61} ν]σθ81- 

ΠῚ ΑΕ ΠέτΠΊ, ἤιιπῸ ἐδηθη 5 πη} ΑἸ ΘΓ τΠὶ οὺ ν]οθϑίτηιπι αἰ] οουϑῦ 

(ι. 4. 1), οὗ 411 ποίδβ ᾿ηπ]οαββοῦ ΠῚ βοχῦὶ οὖ ν᾽οθϑιπηῖ, ΘΠΠΟΗ͂ 

ἐδιηθη Ὀ61}1 φιαύξιιου οὖ νἹρΡΊ ΠΟ] Ῥτϑο ΘΙ 1586 σοη θη ογθῦ. 
Τπ Θϑη 9 ΠῚ γΘΡῸ ΒΕΒΡΙΟΙΟΠΘΙ 605. Πποαῖ6. {γΠ6 06 ἰοθοΒ Ποῦ 

ααΐθιιβ ρυφούῦθυ 1185 ΟἸ τ ρ᾽ αι ἀπτη γα σΊ ΒΟ αὐ πη 119 πούδϑ ΦΠ ΠΟΥ ΠῚ 

ψ6] 1ηἸ01ὼ γ6 ] οχτίτβ ᾿ΠΒΙ σι ὐπ, [πύ6]]}ΠσῸ 608 ΙΟΘΟῸ5 4α]θῖι8 ΠεθῸ 

8 θυ γϑῦθῶ Ἰοστιηέμτ : καὶ ὁ ἐνιαυτὸς ἔληγεν----τῷ δ᾽ ἐπιόντι οὔο. ΟΦ] 
4 πΠῈ Πιιβατδ ΠῚ) ΓΘΡΘΙΙΔΠὔπν, ΠΙΒ1 πΌ] ΟἸΠρΙ δ 465 ααοαπ6, ΔΡΌΠΟΗ- 
[65 οὖ ΘΡἢΟΥῚ τη] Οὐ δ ηξπ1, Θὰ πάθη απ8 ΠῚ 1118, 51] σΘηπηῶ Θϑβθηΐ, 

διούουἹ ᾿ποοηδίδηθδμῃ ΟὈ]οοθύ. ΝΆΠα ΘΗΙΠῚ 6] ΒΠ10 41 ἢθ6 6χ- 
Θαηὐ5 ὩΠΠῚ ΠΘῸ Πα η18 ποίαύϊο θοῦ Η6]]. 1,1. 11 ΘΕΌ 1, 4.1. Πυδ- 

αδη Πϊο αποατ6 Θχϑρθοξαθδαγηι ἰδίῳ καὶ ὁ ἐνιαυτὸς ἔληγεν, ἐν ᾧ 
οὐ τῷ δ᾽ ἐπιόντι ἔτει οἰοθ. (το ᾿σὶα: ΔΠΠΟΥΊΙΠῚ (ἸΒΟΘΓ ΘΠ ΦΟΓῚΠῚ 

βύπ πὶ ΟἸγπιρι θα δα πη βοιμὺ οὐ πηεριϑύτγαύι πη Ποιηϊηδ, 161 
ΓΘ] Ιαπια οὐϊαπ 111 πὖ 84] Πρ θην ἔθοιββθ ν᾽ ἀθίαν, 
Θά ΙΡΒῚ ἸΠΒΡΙΟΙΘΠΑῚ ἰΟΟῚ νἱἀθηΐιν. ΑἼΠπΒ Ὀ6}}1 ΒΘοΟΌΠ4π|5. οὗ 

Ὑ]ἹΟΘΒΙ Πηπ5, ΘΟ} 18. ροδὺ τηϊϑϑὰβ ΒυΖδηθαπι 80 Αριάθ πῶνθϑ οχ θβ 
[1586 «Ιου (6. 1 οχίχ.), [15 ρυεούθγοω ν ΥὉ]5 ποίαν : καὶ ὁ 

ἐνιαυτὸς ἔληγεν, ἐν ᾧ Καρχηδόνιοι, ᾿Αννίβα ἡγουμένου, στρατεύσαντες 

ἐπὶ Σικελίαν δέκα μυριάσι στρατιᾶς, αἱροῦσιν ἐν τρισὶ μησὶ δύο πόλεις 
Ἑλληνίδας, Σελινοῦντα καὶ ἹἹμέραν, αι 4ι]46Π} ΘΟΠ ΠΟ [η866 
βϑαπαπύιμ : Τῷ δὲ ἄλλῳ ἔτει, ᾧ ἣν ᾿Ολυμπιὰς τρίτη καὶ ἐνενηκοστὴ 

οο. [06 γϑθιβ δαΐθμι 516 1}15 ΠΘα 6 ἴῃ ἀποῦτι5 ΡΓΙΟΥ 15 ΠΘΑΊΙΘ 1ἢ 
ΡΘΙΙΑ 115. απ] Π6 116 1Π0}18 Ῥγεούθυ ἀπουτη ΟΥΥΔΟΙΒΘΠΟΓΙΊΠΊ, 41 ἴῃ Πῶ- 
γα θι5. ἔπουαηὺ [1 ΔΟΘ Ε ΠΠΟΠΙΟΥΙΠ] ΘΟΡΙΙΒ, Π] ΘΠ] ΟΠ ηῚ οὖ 1Ππᾶ 
Ροβύθῳ ᾧ 11 ΥΎ510 ρυεθϑυϊ πὶ [Δ ΟΘἀϑο ΠΟ Π115 Δι Χ.] τη ΘΧΡΙΟδύμιν, 
ΠἾΒῚ Π15. 10518. Ἰοοἶβ, 4105 βιιβρθοίοβ ἀθ 1πτου Ροϊδύϊοπθ ΠΔΌΘΙηΙ8. 
ΑἸΙΘμδΘ. ΘηΪΠ 11|ὁ6 ἃ ΒΟΥΙΡΟΥ5Β. ΘΟΉΒ1Π10 που. [0π46 Δηπατη 
ὑδηύτπι αὖ ἀοβιρηδυθηῦ δοουγαύπιβ, ροβιύα 11 νουθὼ οὖ θυπάθιη 
ουτῃ ΒΘα θη θι5 Ομ ρΡΙ8 415 δῦ τηαριδύγαύιππη ποὺ! ἤπθπι Πα ΌΘΥΘ 
νἹἀθηῦαν. ΜΙΡΆΌΠΙ ᾿ριῦαν οαϑα δοοιατῦ αὖ 46 πὶ ἴῃ ΠῚΒ διιούο ΙΒ 

ΘΥΓΟΙΘΙῚ ΔΗ] Δ νυ ὑ]πηπ18, ΘΠ άθυῃ ἴῃ 11}15 ἀθρυθ μθπάδιηιβ. ΑἸΠΕΒ 
15. Ὁ6111 81 σὰπι ΟἸ ΠΡ 1ο18 σομηραγαύμν, ἴῃ ΟἸγ Πρ. 923. ᾿ποΙ 10. «τὴ 
ααστῃ 1)1ΟἀΟΥΙΒ (13, 44.) τηΔ]οΓ6, απππὶ 6χ ΠΡΟ βιιῷ οὖ ΤΊ ΠΊξθῸ 

Παμβουῖῦ (12, 54. 60.) ἴῃ 15 τϑῦιβ ἤἊ6 ἀἰρηιβ, ΗἩΔΠΠΙθ]θ πη Οδχ- 

ὑΠαρΊ ΠΙΘΠΆ απ ἀτιοθ Ρ6Ὶ εοϑίύαύθπι ὑγαάαῦ οὐ ὨΙθιηθμι ΟἸνηρΡ. 92, 
3. ὈΘΙ]αΤη ΡῶΓΑν 1556, γ 6 ϑαθθπι ΘΟΡΙαΒ ἴῃ 51Ο1Πδ πὶ ὑγδ ἀπ Χ 1556, {168 

Εϊαβάθιη ἔογίαββθ ᾿πίευροϊαίουῖβ ἔμθ- πέντε καὶ εἴκοσι παρεληλυθότων 2, 
τυηΐ νεῦρα: ἐτῶν ἤδη τῷ πολέμῳ 1,7. 



ἵν] ΒΒΌΠΞΚΟΚΝΈΕΒΙῚΙ 

111 πηθηβθ5 ααστη δἀπατηθγϑηὔα, ααὺ Δ Πητι5, 4118}}8 ὃ Χ Θπορποηΐθ 
Δ] ΙΘπιι5 οϑύ, ΟἸγπρίοιβ βύα πού, ααὖ ἴῃ βθαιθηύθιαῃ ϑηπππη 11} οὗ 

ΟὈΒΙΑἸο οὐ θχριρπδῦϊο ϑ6ΠΠππιηὐϊ5 οὺ ΗΠ! πηθυϑα ὑγδηβίθι αὐ ΠΘΟΘΒΒΘ 
οϑὺύ. Τιοάουιβ οουέθ ὈΘΙ]αηλ ΠΠ᾿πὰ Ἡδηηῖθα}15 ΟἹ. 92. 4 ρΡοβυϊ, 
ἀη46 ρΡαγύθμη οογίθ 6]18 δα ϑπ δ Θαπὶ ΦΠ Πα ΘΙ ΠΘΓΘ ὡρραγθῦ, 
Θὑϊαπηβὶ τα δηΐθ ΒἸθιηθπὶ ᾿πθιηΐθπηι Οαγὑμαρίποιῃ Ἠαπηθα] τα πῦ 
(Ὀϊοά. 15, 62.) (ο τηΐητϊιϑ δαύθμι, δὶ ΣΧ ΘΠΟΡ ΠΟ ὔ5. πϑθο γοῦθῶ 

οϑβϑηῦ, οαπῇ ΠΟΥ ΘΟΠΟΙ ΠΥ ροβϑθηῦ, 60 ἴδοι ΠΠοΣ Θουπὰ ΘΧΡ]]- 
οοὗϊο οϑῦ, βὶ οἰάθιῃ ἐγ θα δηύμ 4] πιοχ βθαιθηΐθπι τὖ ἀοβιρπαγθῦ 
ΘΠΠΊΠΏ, ΟἸ ΠΡ. 93; 1 ΣΧΘΠΟΡΠΟΙΪΙ Ἰηΐογϑιύ. ΗΐΟ ϑηϊηὶ ααππὶ 49 

ΒΌΡΘΙΊΟΤΘ ΔΠΠῸ ατ188 ἈΚ ΘΏΟΡΠΟΠ παυγδνιββθύ, ΟἸγΡ. 92; 4 Ρ6ΙΡθ- 
τῶπι δ διρπανθῦ, ποη ἀιπιθιύων!ῦ οὐϊαπι Η ΔΉ Π1 0815 ΠΠ]|ὰτὰ Θχρϑάϊο- 

9 ΠΘΠῚ ἴῃ ΘΙΠῚ ΦΏΠΙΠ ΓΘΟΙΡΟΙΘΧ, [ΩΟΟΙΒ ἸρῚσπ ποη ἀπθιύο αυΐη ᾿ὑῶ 
οοηδυϊαθηάιβ ϑιῦ αὖ γουθῶ ἐκεῖθεν δὲ ἐς Βυζάντιον ἐσώθησαν δὑαθϊπα 

Θχοϊριαηῦ : Καὶ ᾿Αθηναῖοι μὲν Θορικὸν ἐτείχισαν, Θρασύλος δὲ οἴο. 

Θιι8 ὑθπΊΡΟΥῚΒ πού μοο ἰοθοὺ τΘα ΤΙ 1, ἢ γΘΥ18 ἀρχομένου τοῦ 

θέρους (1, 2, 1) οοπύϊηθύαν. 
Αα βοαφιθηΐθῃι δ ηπιπΠὶ πούϑηιιπι 4186 ῬΥϑοῦο τηδριβυγ τ11ΠῚ 

ΠοΠΊΪηδ οὖ Ὁ61}1 δῆ ηο05 ὑγϑπηὐτ, ΟΧ 118 Β8η6 ΔΗ͂Τ πο ροβθαηῦ 
ααΐϊθιιθ ΒΙΠῚ115. Θυϊηοδῦι δύο Β ΘΥΓΡΌΓ, αασπτὴ π60 Μραὶ αὺ0 
ΘΠΠΟῸ ἴῃ αἰ] ΟΠ ΘΠ ΥΘΥΘΙΒΙ βδἰηὺ [01], πθαὰθ ἰθιηρ] τη ῬΠΟΟδθδ8 
1Ππἃ Μίηθυνοο ααθδπάο 46 οοθϊο ἰδούτιπη ΘΟ βιΠ αΠ 6116 ἸΡῚΘ {ποεῖ 
(1, 2, 19. 1. 35 1,) αποά ΒβΒοίδιη, ἰϊαπαθ οοπϑίθὺύ. Νόοη ἀθϑιηῦ 

ὑδῃθῃ 1 515 ΨΘΥΌΙΒ. 1ἢ 4115 7016 οἴθδηδαβ ἃ0 τῶ πα 1Π61- 
Ῥοϊαύου!β ὡρηοβοδβ. ΘΓ ΠῚ ΘηΪΤ Δ ΠΠΟ Ὁ6]}1 24 σϑδύδυ αι ΠαΡγαῦϊο 
1ποΙρ1ῦ ἃ γ Ὁ ἐπεὶ δ᾽ ὁ χειμὼν ἔληγεν, ἔαρος ἀρχομένου. Αὐποίονῦ 

Ἰσὶθαν ΘΟ ᾿866 νου θῶ ΡΓΘΠ]δὺ : τοῦ δ᾽ ἐπιόντος ἔτους ὁ ἐν Φωκαίᾳ 
νεὼς τῆς ᾿Αθηνᾶς ἐνεπρήσθη, πρηστῆρος ἐμπεσόντος ὃ Νιιπι ργορύογθδ 

4ποα ΓΘΠὶ δ] Π]ΘΠ]ΟΤ Δ Π]Θηὶ ἀπιοοθραῦ πὖ ΟΠ] ὑογΘ απ ποἰἰϑύ, 
ΠΘατΘ ὑδηθη Ππαρθοϑυοῦ αι ὡρύϊουθ θαμὰ ἰοοο γϑίουγου  Απ ηποά 
ΘΏΠΙΠΙ, 4 Θῖη βρη βοαύιιυιβ ογαῦ, ὡοοισαῦθ ἱπρυΪπιῖθ ᾿ἰπ46 56 ἀ6- 
ΒΙρ Δ ΠΣ ΠΤ 6586 Βροιοαῦ ὃ 5'ϑα αποϊηοάᾶο ὑδπὶ Τηθι Οὐ 8 1}15 Τ685 θῶ 
νἹΔοΥ] ρούογαύ, ατιϑ8 δα ππᾶμπι ἐφηύαη) ΔΙ] αιιῶτη οἰνιὐαθπη. ΘὩΠΊΟΙΘ 
ἀπάσπι 46 Ῥυϊδύϊπ βὰῶ οραϊθηῤίῳ ἀο]θούδιη οὐ δὰ ἰὰ ἀθὶ αὈγ απ 
ρου πουϑῦ, απο οχύϊ 886 ἔου ύαβϑθθ ΠΘβοῖ γθιητ5, Ὠἰβὶ ἃ σου θϑύμ πη 

ἃ ψοΥθα 111 ΡΟ Χοπορμοηίοθὶβ Πὰ- 
Ῥθη5, ᾿οᾶννθ]] 5 8ῖ. θὰ οσατὴ ΠΟΙ ΌΓΟ 

σΟΠΟΙΠαγα τοηϊανὶί, πιὸ ἀ6 βιιβοθρία ἴδ ῃ- 

{πὰ ἀρὰ ΧΟΠορΡΠοηΐθιη Θχρθα 1016 
ΒΘΥΤΩΟΠΘΙΏ 6886 σοηΐθηάογοί. “ δεά 
στρατεία, 4ϑ8 ΝΟΧ οϑὲ ΧϑῃηορΠοηΙ!5, 
ἄτη (6 ἀρραγαύα ροΐαϊξ φιδιηῃ ἂρ γθθυ8 

ΒΘΟΒΕ15 1Π 0610} ἀ6 ογο]. Ρ. 346. ϑεὰ 
σαρίδο αἰβοσίθ 0 ᾿ἱπίθυροϊαΐουθ ΣΡ 68 
βίο ποὺ 8ῆὴΠῸ αἰϊοιιηίτΓ. 

Χ [)6 νϑ 18 Β641Ὰ. Θὰ. 2,1 ἧ προσ- 
τεθεῖσα ξυνωρὶς ἐνίκα Ἑὐαγόρου ᾿Ηλεί- 
οὐ ΟΡοΙδ Ρυθίϊαμη δϑῦ σοηΐθγτο Ῥαῦβδῃ. 

5» ὃ, 8: 
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6556. ὮΙῸ ΠΟΒ ἰοοῖιβ ἀοοογοῦ : ΜΆ]ΟΥΘ πὴ 1πΓῸ6 ἸπΠοθηϑὶ ΑὐΠοηὶβ 
Μίπουνεο ΡΟ] 15 ὑθΡ}1 τηθηΐϊο ἰδοίω δύ οᾶρ. 6 ἱπϑιιηΐθ, βθά ἢϊὸ 

ααοατ6 Ἰοοῖ8. ΠΟ πῆ (6. οδιιβδῶ ᾿ΠΒ1 010 Π|8 ΘΕ86. νἀ θῦαν. [[πὰ6 
ΒΥΔΙΤ δ ΟΠ ΠΟῚ (θη 616 βία πδμηι5. ΔΙ] ΘΠ ΠΟΥ ΠῚ ν ΟΡ Τὴ 
ΔΟὕΟΓ ΘΠ 6586, 411 “ΠῚ ΤῸΠῚ 1|ὰπὶ Δ]1Ο Ὁ] ποίαὐαμπη ᾿ηνθηϊβαθῦ, 

ΣΧ ΘΠΟΡΠΟΙΪΙ θᾶ 50 ΟὈὐγ θυ ποη ἀπ 1 ὑνουὶῦ, ααὰπι δι Δ ΠΠ1ΠῚ 

᾿ΠΒΟΥΎΪΓΘ οΟΥϊ5. σοηδύϊαιθηάι ογθάθγθῦ. 510 δυύΐθῃ βὑδὑι 80 

Θ] αΒΠ]ΟΩῚ ΠΟΙΉΪΠΘΠ) ΠΟῸΠ ἱΠΟΙΘΑΊΌ116 οϑῦ, οὐϊδηϑὶ βύωθαϊβθθ ΠοῸ 
ΠΪΠΠ5 ΣΧ ΘΠΟΡΠοΟηΐθ οθηβθᾶπηιβ. [π4θ ἤσπὸ 04 116 ἸΟΟΘΙΙΠῚ, 

ὙΘΓΌΙΒ ΘΧΡΙΠΟΙΙΒ. ΒΡΌΓΡΙ8, τω Ραῦο ἸΘρομ τη 6886 αὖ απ βαηὐ 
1, 2,18, οΘοῃξίπιιο βθαπδηΐαν νοῦθῶ : ἐπεὶ δ᾽ ὁ χειμὼν ἔληγεν, ἔαρος 

ἀρχομένου, οἱ ᾿Αθηναῖοι ἔπλευσαν οἷα. 

Η6]1.1, 5, 21 δῆΠπ85 Ὀ6]}1 ααϊηῦπϑ οὖ ν]ἹΟΘΒΙ Π115 810 ΘΟΠΟΙ Πα ὑπ : 

καὶ ὁ ἐνιαυτὸς ἔληγεν, ἐν ᾧ Καρχηδόνιοι ἐς Σικελίαν στρατεύσαντες 

εἴκοσι καὶ ἑκατὸν τριήρεσι καὶ πεζῆς στρατιᾶς δώδεκα μυριάσιν εἷλον 

᾿Ακράγαντα λιμῷ, μάχῃ μὲν ἡττηθέντες, προσκαθεζόμενοι δὲ ἑπτὰ 

μῆνας. Η!Β ἀιοαῖιθ ΘΥΤΟυ βυθοῦ. [ΙΟάΟΥῸ Θη1Πη1 ἰθβίθ (13, 79. 

80.) 41] Αρτυιρθηθὶ οορίοϑθ ΟὈΒΙἀἸομΘ πὶ πδιγανιῦ, ᾿ποῃμοδύα ἤξθο 
ΙΟΠΟη Φβοϊαί οϑὺΥ γϑῦθ 60 410 8 ΠΠηΠ8 16 ΣΧ ΘΠΟΡΠΟΠύθιιβ 
οΟΠΟΙ πα αν. αΓβιι8 ᾿ριῦπν δῦ ΔΠΠΠῚ δὐδύτμϑηιι5 ΟἸΥΠΙΡΙ ΘΙ ΠῚ 
ΠΘΟΘΒ5Θ δϑῦ, 4} ΠΊ  πδ ΠΘ6 810 απ] ἄθιη οὐηη15 αἰ ου] 8. (ΟΠ Πὕπγ, 

δαῦ ΘΥΓΟΥῚΒ ΔΙΙΟΥΟΥΘΠῚ ΔΙ ΠΘΙΉ118, 6111 ἀπ 100 πα τθοΐθ ηραύθἪι 

ΣΧ ΠορΡἤΠοηῦ!. ΟὐΟμπ]θούαγ 81 5] [ΏΘΘΥ ΠΙοϑῦ, φιιθιηδαμηοάπτῃ ουθηθυῖ 
τπὖ' 4] ΔΠΠΙ1ΠΊ 06}}1 26 τϑοΐθ βισηποδββθῦ, 1η ΤΟΥ [ΔΠΊΘἢ ᾿Θ ΠῚ 
Ῥϑοοαγοῦ πούδίϊοηθ, αιξουθηάδ οδτιβδὼ 1ῃ πηδῶ ΤΟΓΙΠῚ ΟἸἾΤΘΘΟΆΤΊΠΊ 
οὖ ΙΘΌΪ ΓΤ ΘΟΙΏ 550 η6 νἀ θῦμ. [Τπίθυροϊαῦου ΘηΪπὶ ΠῚ πο- 
ΨῈΠΠῚ ΔΏΠΙ1ΠῚ ΣΧ ΘΠΟΡ Ομ μλ ΘΧΟΡΑΙΡῚ 6 γΘΥΌ1Β τῷ Λυσάνδρῳ παρε- 
ληλυθότος ἤδη τοῦ χρόνου οὖ 115 πε δηὐθοθάπηῦ 1]ὼ ΘΟΠΟΙδισϑϑί, 

ΟἸγΙΡΙ 15 ἢ ΠΟΠδρΘΒΙ 186 ὑθυυϊδ8 Ὁ ΠΠῚ ὑθγ}}} τηδρ᾽ βυγϑύτιϑ ροβιτῦ. 
“8 Π| ὙΘΙῸ 4118 ἴῃ Βθα θη ]θιι5 ἃ Χοπορμοπίθ ἀθ βυβοθρύο ἃ (8}}1- 

οΥ̓αὐϊἃ ᾿ηρουο, ἀθ Οὐποπθ ἱπραΐο οὐ ἀθ ΜΙ γυ 6 η6 οὔβθϑβὼ ὑγωάιία 

οβϑϑϑηῦ, ἴῃ οηθιθιιβ, αα]θὰ5. δα ὑθηηροῦῶ πὐοιθύμ οοπδϑυαθηάδ 

᾿ (᾿Ἰβάθιῃ ἔογίαββθ, 6 ααϊθιβ ΠΟΥ 5 μϑι1510) δ Δηπατη ὡη θοθάθη- 

ὕθπι Γοἰδίω νἀ οραὺ (Ο]. 93. 2.) . Ἰ)1οάον. 13.79. ὕὅπ46 ΘΙ ρούα 
αὖ ιππ ΟὈΒΙΦΙΟΠΘα ΑΡΥΙΡΘΩΌΙ οἰιπὶ 11}18 γοθ8 ααδ 8 ΟἸΥ ΠΡ. 93,2 
δάμιπιο ροβὶῥαβ ἱπνθηϊθθαῦ, ποὴ απ πὰ ἀοθοθαῦ ραρῃω δά Ατρὶ- 

Υ  ιοά. 13, 91: ᾿Αμίλκας δὲ ὀκτὼ πιπὶ 29. Δα ΔηΠυΠ ΨΘΙῸ [ΘΓ ΠῚ 
μῆνας πολιορκήσας τὴν πόλιν καὶ μικρὸν ΟἸνΙΙΡΙΔ418 ΠΟΠΑρΡΘΒΙτηξθ [αγῦϊ88 ((8}11ἃ 
πρὸ τῆς χειμερινῆς τροπῆς κυριεύσας ΔΙΟΒΟΠΙΘ) τοΐοτί 1)10α. 15, 80, 4] 8Πη- 
αὐτῆς εἴς. Τποπορίᾶ ᾿ρΊ αΥ Οὐ: 41ο βδ πὰβ Ὀ6]11 οβύ 2ό (4ο6 ἃ. (ἢγ.) 
ΠΟῚ δηΐβ Ππιΐατη Ὀ611} ῬΕΙΟΡΟΠ 65. 8η- 



[ν1}} ΒΗΑΠΠΚΒΟΚΝΕΒΙῚΙ 

παθα8. ᾿πβι}85. ΘΟΠλΠἶδϑῶ (ΟἸγτηρΡ. 93, 3) οοηξογγθὺ, Αρυιρθηθαμ 
ααοαπο ΟἸγ ΠΡ. 93. 2 ΟὈβθϑβαπι δίαπθ Θχραρπδύιπι ἀἸοογθῦ. 

Απηὶ Ὀ6}}1 26, 461 1, 6, 1 ἱπργϑάϊθαν ΧΘΠορμοπ, ποίδθοηὶ ἔπη 
Ἰὰπεθ ἀοίθούιβ, απ νοϑρου πο ὑθηροῦθ ἱποι θυ, ὑπιπὶ ΘΟΤΩ 50] 

Αὐμοηΐθ Μίπθγνεθ ἐθη}ρ}} πιθηῦϊο δα]θούῳ οϑῦ. ποά χα! θη) απ π1ΠῈ 

παλαιὸς νεώς ἀϊοαῦατν, ποη Ῥαγύμοποη βοά Μίμουνϑο {Ππ4 Ῥο 8415 

ἀρ! σαι, οαἱ ΕθομύΠθο οὐϊδμπη ποηθῃ ἔπϊῦ, ᾿π 6] }Πσοη τ ϑϑῦ. 
Ησοο νϑῖὸ οοπβύδῦ οΘοηῆαρταββθ ρϑι}]οῸ φηΐθ ραρηδπη 8] ΠΝ ΠΩ ΠῚ, 
ααππηὶ Αὐμθπαβ Ῥθυβεθ οοθριββθοηύ (Ηθροάοῦ. 8. 53, 545) ὭΘ610, 

αασππι ἐδ 1π|ϑ Οραι8 ργοοθάθγθῦ, γοϑυϊυπζατη δηΐθ ΟἹ]. 94. ΟΟ]]Πρ τα 
Θηΐπι ΘΧ ᾿πβουιρύϊομθ, διοῃοηΐθ Π)]1οο]6 ΟἸγηρ. 92, 4 ἱποῖβα (Ο. 
ΜΠ, Μίπουιν. Ρο]. Ρ. 47. Βοϑοκῇ., Οονγρ. ᾿πβου. ἤομη. 1, Ρ. 264.) 
ΟΡαΒ ὑππὶ 60 ὑδηΐππι ρου ἀπούπτηῃ ἔπϊθθθ αὖ ραν θυ θα 8 οὖ Ρ]ΘΡΊΒα 19 

ΘΟ] 18. οΟἸ]οσαῦ8. ὑούπτη ὑδιθη ἐθούπμῃ δάμιο. αἰρθβϑθῦ, Πα 9 
βοα]ρίω θϑϑθηῦ αἴξ βοδ!ρθηάθ, οὖ ἱπηρο έωῳ ἔθυθ απδ ροϊθπάδ 
Γββθηῦ, αϑ8 απ] ἀθη) οπηηΐϊῶ ἀπο 18. ΥἹΧ {ΠἸΌΠ5γ 6 ΔΠΏΒ. ΔΌΒΟΙΨΙ 

Ροϊιουηὺ. ΟἸγΙρΙ 415 Ἰρὶῦα ὑθυθϊεβ οὖ ΠΟΠΔΡΘΒΙΠΊδ6 ΘΠΠῸ ἰθυῦϊο 
αυπὰπὶ δύ πη ρθυ θοῦ φάθι θη ρ] τη θβϑβϑῦ δυῦ τηοάο δ βοϊαύθμῃ, 
ΠΟῸΠ ΦΡΡΘΙΙΑΡῚ ρούμθθθ νἱἀθῦμ! παλαιὸς νεώς. ὕὅπα6 οὖ 1Ρ86 Πἰο 
Ἰοοθ ΘΥΤΟΥΒ ΘΟΏΥΙΠΟΙ δαιθ ογϑιητηδύϊοο ρούϊαβ οὐάδηη α8 
ΣΧ ΘΠΟΡΠΟΙΌΙ ὑτθαθηάμβ, οασββῶ ϑαΐθπη ΘΥΤΟΙΒ ἴῃ ΘοΙηθαδύο 
Μίιποενε ἀγομοηύθ (111 βῖνθ ΟΠ] Πάω (Ο]. 75, 1) ὑθιρὶο απε8- 
βῬϑηῶ 6880 νἱ ἀθύαγ, αὖ αποά δα (ὐΔ|Π1|ὰτη, ααἱ ργϑθῦου. ἕπιῦ ΟἸγΙΏρΡ. 
75. 15 Ρουθπορού, δα Οὐ] πὴ, 41 ἔπιῦ ΟἹ]. 93, 3, τοίθυγθίανξ. 

11 [εϊπάθ νοῦθῶ ᾧ ἡ σελήνη ἐξέλιπεν ἑσπέρας Υϑῖη 1.16} ΘΟΠΟΙΠΘΙΘ 

ν᾽ ἀθηύτ" ποη βούδιη, αὶρρο απδηι ν6 Γ6 δ οοΙ ἀ1556 ἐθϑύδηὐαν ΠδΥττα 
ΤΘΥῸΙΠῚ ΡΘΡΙ 8, πθαπθ ΔΌΒοπιια] θϑῦ ἃ Θοπϑαθίμ 1Π 9 ΠΙΒΟΟΓΙΘΟΓΊΙΠΙ 

2 16 Ο. Μ.]]ογαΒ (Μη. Ροὶ. Ρ. 19, 
20.) ουἱ ἰάθη τοίγαραίιβ οϑύ Βοβϑοῖ- 
δῖα5 ((οΥΡ. 1π56Γ. ἴοτη. 1, Ρ. 204) πο 
αὰο νορα 114 ποραροῦ ᾿ῃ θυ ΡΟΪΔ[ΟΥΙ 
οὐϊάδπι {ἸὈΘ Π ἃ 6886, 566 πο νϑΥὰ 
ΠΟ βοί18 ἴγδα] 115 Θχ δα τηνι. “ΝΟΗ 

εἶναι νηός. Νραιθ δρϑαμηρίατῃ ἰρτθ 
αἸοῚ 564 σογτθρύμπμη." ΝΕΠαῦδη, δ- 
ἴθπ, ραΐο, τηθηΐίομθ αἰρηδΠΊ ΤΌΙᾺ 
δπιοίου Πα 5βθῦ, Ἶδὶ Ῥ]απθ σοπηθιϑία 
8668 ἔπϊϑβοῖ. ιούπη ψοτῸ π΄ 518 
[ΟΠ] τπα γοϑίβίιπη, αι0 αἸβιϊρτιθγο- 

ΟΡΘΙΘ ΘΗΪΠῚ 564 ΟΥΙΡῚΠΟ αο] αὍστιπι ΠΠπ 
αἰεὶ τὸν παλαιὸν νεών, αὖ ἃ ΠονΊοΊο ῬΔΓ- 

ΓΠΘΠΟΠΘ αἰβ. πρτιογθίαν, θυ ρ] 16 ]1ο θὲ 
ΠΑΙΉΤΩΪΒ. ΡΤΌΡΘ ΔΟΒΙΠΊΪ ΒΘΠΊΡΘΙ Ρ6Γ- 
ΤΩ ΏΒ1556 νϑίθυθῃ ἱπηδρίπρϑιη, αὖ πονὰ 
ααθηϊιθ ὁ 65 θδάρχῃ, ατι88 ρυῖβοα, Πδ- 
Ὀϊῖα Γὰογῦ. Βπάονα δάθο ει8, ἀοηθο 
1Ππι4 ἱπβίδαγαγθιισ, ψϑύθγθπι σο]]σὶο- 
ΠΘΤῚ Τ ΕἸ 11586 ἸΟστπὶ βρηϊῆοανο Ηε- 
ΤΟΘΟΙΪ 7, Ρ5 ἔστι δὲ ἐν τῇ ἀκροπόλι 
ταύτῃ ᾿Ἐρεχθῆος τοῦ γηγενέος λεγομένου 

[γ ἃ Ῥαγίπθποιθ, αιοα γθοθηΐι8 ογαῖ, 
[ΔΟΘΥῚ ἔδτπθη Υἱχ ροίΐογας αοἸθίατη 1ὰ 
6586, 4 ππὶ γϑδυϊαὔτπι ΠΟΙ Έ ΤΩ 6ϑϑθέ : 
Ὦδς ΘῃΪπΠῚ 8018 σταύϊομθ παλαιὸς νεώς 
αἸοὶ Ρούμϊββα νἱἀθίασ. 

8 Ποάνε]]. ἀ6 ογοὶ. Ρ. 351. “Δῃ- 
ΠῸΠΠῚ Ὠππς οογξιτῃ [αοὶξ ΘΟ ρϑὶ5 11 
ἸΌΠ86, αι βαύβ ορρουΐιιπθ δοῃερὶ 
ΡΙῸ τηθηΐθ ΧϑπορΠΟοηΪ8, οὐϊατη ἑσπέ- 
ρας. 'Ἴα]θπὶ θηΐπη ἃρποβοὶῦν ΜΠ ]Π]ΘΓῚΒ 
(ΤᾺ. Ρ. 174.) Αρτὶ]. 15, ΒΟΥ. 25» 36 



ΒΙΒΒΕΒΤΑΤΤΟ. ΙΧ 

δι 6] υϑηη 061 Γ6 5 τοϑρίοοσο (Τ πογά. 4, 52 : τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου 
θέρους εὐθὺς τοῦ τε ἡλίου ἐκλιπές τι ἐγένετο περὶ νουμηνίαν καὶ τοῦ 

αὐτοῦ μηνὸς ἱσταμένου ἔσεισεν.) 564] Τ]ΓῸ ὑδηΊ0Π ΠΠΟ40 ΠΟΠΠΪΒΪ γ68- 

ΡΘΡΟΪΠΟῸ ἐθιηροῦθ 1Π|ὦ ᾿πππηδθ ΔοοΙ 1586 ἀθίθοῦο ἡ Ἰοιύπσ. ΑἸϊα τ65 δὲ 
ὡρια Το  ἀἸ46Π1, αὶ 50}15. απδπὶ αἸοὶὺ ἀοίθουοποιη δ σϑυξιιπηι 

ΒΙΤΉ1] ΦΠΠΙ ὑθυριιβ σϑύμ!ὐ, Φ]Π1ὼ οὐϊατη ἃρυα ΣΧ πορῃοπίοπι [{6]]. 
4, 3, το (Ὄντος δ᾽ αὐτοῦ ἐν τῇ ἐμβολῇ, ὁ ἥλιος μηνοειδὴς ἔδοξε 

φανῆναι) οὖ 2, 3, 4 (κατὰ δὲ τοῦτον τὸν καιρὸν περὶ ἡλίου ἔκλειψιν 

Λυκόφρων) οἴο., σιιδπηαιδηη ἢϊὸ ᾳιοααθ ἰοοῦβ ἀπ] ύατ ᾿Ιοοὺ πατ 
ΣΧ οπορμοηΐθιη διοίουθπι μα θαὺν. [Ππ46 6] θοῦ! ΒΡ ΡΟβΙΟ115 16- 

ϑθπαᾶς 11 6856 ραϊωνθυῖμ : ἄλλοτε ἄλλῃ ἀποβαίνων τῆς τῶν πολε- 
μίων χώρας. 

τοῦ χρόνου, ἔπεμψαν ἐπὶ τὰς ναῦς Καλλικρατίδαν. 

ΑΠηὶ Ὀ6]1}1 βϑρύϊπηϊ οὐ ν᾽ οθϑῖτηὶ (ΔΥῸ. ΔΙοχίω ΟἸγ ΠΡ. 93, 4) πο- 

ὑδῦϊ!οΠθ ΠῚ (2.1, 10) δηξζθοθάπηῦ ὄππ νοῦ (2, 1, 7) τὰς μέντοι 

ναῦς παρέδοσαν Λυσάνδρῳ, ἐτῶν ἤδη τῷ πολέμῳ πέντε καὶ εἴκοσι 

παρεληλυθότων, αἴιδ8 ΒΙΡΙῶ 78 ΠῚ ΒΡαΤΙα πούδυιμηι18, ὕπ|Π| 2. 1. 8 οὐ 

Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι, τῷ Λυσάνδρῳ παρεληλυθότος ἤδη 

9: Τούτῳ δὲ τῷ ἐνιαυτῷ καὶ Κῦρος ἀπέκτεινεν Αὐτοβοισάκην καὶ 

Μιτραῖον, υἱεῖς ὄντας τῆς Δαρειαίου ἀδελφῆς, τῆς τοῦ Ξέρξου, τοῦ 

Δαρείου πατρὸς, ὅτι αὐτῷ ἀπαντῶντες οὐ διέωσαν διὰ τῆς κόρης τὰς 

χεῖρας" ὃ ποιοῦσι βασιλεῖ μόνῳ" ἡ δὲ κόρη ἐστὶ μακρότερον ἢ χειρὸς, 

το ἐν ἧ τὴν χεῖρα ἔχων οὐδὲν ἂν δύναιτο ποιῆσαι. ἱἹεραμένης μὲν οὖν καὶ 
ε ς ἂἂΝ Ν - Ν ΝῸ 3 Γ᾿ Ἂς Ζ 

ἢ γυνὴ ἔλεγον πρὸς Δαρειαῖον, δεινὸν εἶναι, εἰ περιόψεται τὴν λίαν 
“ ΄ ς μ᾽ » μΗσυς Ι, ς 5 “ , » , 

ὕβριν τούτου: ὁ δὲ αὐτὸν μεταπέμπεται ὡς ἀρρωστῶν, πέμψας ἀγγέ- 

Μαδπηιΐοοῦο ᾿δθο τϑριρηδηῦ 115 αἸ188 ΠΊΟΧ ὃ, 14. Ἰοσιπιπίαν. 
πΠῈ ΘηΪπὶ ᾧ. 9. Παγῖα5 ἀϊοοῦμν Οὐυσπτη (ππὸ Ὁ6]1 26 ΟἸγΙΏρ. 3) 
ΤΊΟΥΌΙ δά 5856 ΒΡΘ01Ὶθ νόοᾶβϑβθθ, ΟΥὙγπ8. ΔΠῸ βθαᾳαθηίθ (0]. 923), 

ααππι Πυυβῶπάθν 18π| δαἀνθηϊββϑθῦ, ΠΟ ΒΟ] τη Ργϑθϑίο γα ἴῃ ρτο- 
5 9. 2 ᾿: Ν ἦν δ ,ὕ " πα ας Ν 3). ον 

σΙΠοΙῶ δὰ (δ. 11. ἐλθὼν δὲ παρὰ Κῦρον χρήματα ἤτει: ὁ δὲ αὐτῷ 

λους. 

εἶπεν ὅτι τὰ μὲν παρὰ βασιλέως ἀνηλωμένα εἴη, καὶ ἔτι πλείω πολλῷ, 

40 Ῥοβῦ πηθα]δη ποοίθυη ΒΕ ΡΘΥΙΟΥΘΠΊ, 
ΔΏΠΟ ΡΘΓΙΟΩΙ Φυ]]ηθθθ 4208. Νβο 
ΔΙ Ὺ [9586 Ύ1π|8. Ῥείανιαβ (]) οἴ. [ΘΤΏΡ. 
110. 1ο, 6. 28) 6 ἴβ0.}15 5115 ῬΑΥΊ51Π18 
ΑΡΥ}Π15 αἸ61 {τθαϊῦ τύ, οἵ φαϊθ πὴ ΔΠΠῸ 
ΟἸγτηρΡ.92: 2. ΓΆΡ] ποβίσο ΜΌΠγΟΝ. 
1 80 ΑρΠ[Π. αἴθ 2 σρίββθ ἀοςεπί. ᾿ς 
Ρ]ΘΠΙ] απῖπτη ΜΠ ΟὨΙΟΠΪΒ (ο] 5 Ὁ]01- 
ΤῊΙΙΒ οὐδ ΘΧΘΠΊΡ.1115) ΟἸΘῚ 15. Ψγ6] 14 
σΟΠγ πους. ΕΒ 16 ΤΓΒῚ1Β ΘΧΘΙΏ ΡΠ ΏΙΩ, 
αύδτηη δοσυγαΐθ συ 5 Μοίο οι 18 ΟἸιΠὶ 
σΟΘΪο σομβθηβοῦῖ.᾽"" ΟἿ. ρυφίεγοα 46 
ΘΟΙ ΡΒ θ5 ᾿ὰηδ6 οἵ 801185 ἀρπα Χεηο- 
Ῥῃοπίοπῃι Ποᾶνν]]. 46 σγο]. Ρ. 327. 

Ὁ ΒΓ ΘΗΪΠΊ {π  Άγ6 Ποχπτη οἷ, 
αασπη 580] ἀοίἴδθοϊββθ αἰοαῦαῦ ΤΏΘΏΒ6 
ΘΘρΡίθι 1, ΑΡῚΒ δαΐθιῃ οἰιπὶ ΠΥ ϑΑΠαΓῸ 
ΡῬδ.]11Ὸ δηΐθ, νοὶ ΜΌΠΥΟΏΙΟΠΘ νο] δ ν- 
ΒΘ]ΙΟΠ6 ΠΊΘΠη86 σοηϑίϊιζο ἐγρΊηΐα νἱ- 
ΤΟΥΤῚ ᾿ΠΊΡΘΥΊΟ, ΓΘ] 1556 ΑὐΠΊσατη ἔδ- 
ΓΔΏΌΥ, ἴθι ρου ΠΟ 8815 ΘΟΙΏΩριι- 
[010 φαδάγαγο νἹθίιγ. 

ο ΤΠ 1Π ἸΠΊΡΘΤΙΟ οϑύ (Δ ]Π] οὐδέ! 85, 
Ογτὰβ ἴῃ ῥτονποῖα πϑα16 διδ [1556 
ν᾽ ἀθίαγ. 16 θη ΠΟῚ 50].πὶ Πϊὶς 
Θατη δα !ϊξ, 5εα ροβί δὔϊδιῃ ἱπάθ 80 6δὸ 

Ρϑοσηΐδ δα]αΐαϑ οί. Η8]]. τ, 6, 6. 18. 



Ιχ ΒΕΠΕΟΚΝΕΒΒΙῚΙ 

δεικνύων ὅσα ἕκαστος τῶν ναυάρχων ἔχοι: ὅμως δ᾽ ἔδωκε), βοᾷ 46 

Ραίτνῖβ δὐϊαπι πἸ ΒΙ]ἄτιτὴ 7581 ΘΟΙΏΡΟΥΙΒ56 νἱἀθύμσ. Νοη δηΐθ Θη1ΠῈ 
4αδτη Γυβαηᾶθι' δὰ πᾶνοβ ργοΐθοῦβ ὑγ]Θ ΔΓ ΌΠΟ5. 1ηΒυ πϑθϑύ πδι- 
ἐϊβατιθ πηθγοθ θη] βο  ν᾽ββθῦ, ΟΥὙΤ ΙΒ. πὶ δα 56 Ἰηνιαὺ (δ. 13. Κῦρος 
δ᾽ ἐπὶ τούτοις μετεπέμψατο Λύσανδρον, ἐπεὶ αὐτῷ παρὰ τοῦ πατρὸς 

ἧκεν ἄγγελος λέγων ὅτι ἀρρωστῶν ἐκεῖνον καλοίη, ὧν ἐν Θαμνηρίοις 
τῆς Μηδίας, ἐγγὺς Καδουσίων, ἐφ᾽ οὺς ἐστράτευσεν ἀφεστῶτα). 

Οοπρτιάτ Πῖ5. οὐΐαπὶ ΤΠ] οἄοτιβ (13, 104.), ΟΥΤῚ 106 δ 1ρ80 δὰ 
ΑἸοχίεθ ΔιΌΠοηδ5. ὡπηῖπι (ΟἸ ΩΡ. 93: 4.) Τοίουθηβα, ὕὅπαάθ ῃϊβὶ 
ἀθ ἀπρ]1οἱ ΟΥ̓ νθὶ Ἰηνιδαθοπθ ν6] 1{1π606 οορὶπάπηι οβύ, αποά 
Ρδγπὶ ΟΥΘα10116 ν]ἀϑύτιν, νὶχ ρούαϊδ, 411 1Πἡ ΒοΡΙρβιῦ, μθδ0 απο α 10 
ΒΟΡθΘΓο. [ἢ ΑΠΆΡ. 1, 1. 1, απο 6 Τ6Πὶ ὑὼ ΣΧ ΘΠοΟΡΠοη ὑγαάιῦ αὖ 
Ογγαϊῃ ρου θθαῦ δὰ τππουϊασ τη ραύγθιῃ (ἐπεὶ δὲ ἠσθένει Δαρεῖος 
καὶ ὑπώπτευε τελευτὴν τοῦ βίου) δΔοΘπδιῦπμ πθαῖθ δηῦθ 6]18 ΠΊΟΥ- 

061 ἴῃ ῬΓΟΥΙΠΟΙΔΠῚ Βιιδπ| ΓΘΥΘΙΒΙΙΠῚ ΘΗ56. (οἷ. ΑΠΔΌ. 1, 1. 24. οὗ 

ΡΙ]Ιαΐανοῃ. Πγ8. 6. 9). ΗΘΓΔΘΠ65. οὐβθὶ πα 1] ὦ ΓΙῸ Ρδύγθ 
Αὐὐοθορθβδοῖβ οὖ ΜΠΌΓΘΙ παϑύθν, ἤο6 ὑδηλθη Οροτδθ ργθύϊμαπι ογαῦ 
ΠΊΟΠΘΙΘ, ΡΥ ΘΒΒΘΡ ΠῚ ΠΕΠΠῚ ΠΟ 8188 6]ι18 ἀρὰ ΧΟΠοΟΡΠομΐθμι 
Ιηθηΐϊο βαύθ: τὑπάθ Ἰδοϊηϊθο ἰοο ΠΟ ἀἰἸΒΒΙ ΠῚ] Θὰ ΑΙ ΧΘΙ ΠῚ, 

ΒΟΡΙΡΟΟΡΙ ουϊάδηη, οα} 5. ΔΟΘΙΓΔΌΟΡ Πα ἀθ Ὠ15 τ 8. ΠΔΥΡΑῦϊο 
[πογαύ, ἀθυθρίδθ. υμὰ αποὰ [Δ }}1 ΠΟΠΊΘΗ, 51 ΠΟῚ ΘΟΥΡΕΙΡΌΠΙΩ, 
οορύο τῳ βου ρύμππ) θϑῦ αὖ πυδαθπδτῃ δριιἃ ΣΧ Οπορμοηύοθπι ἰθροὶύν. 
Τὴ ΠΟΠΊΠΘ 586 ΧΟΥΧΙΒ ΠΟῚ {π|8580 νἱἀθῦασ οὰνΡ ΜουιΒ οἱ Ζθι- 
ἩΪ8. Ὠεουθυθηῦ ; [8.118 Θηΐπη Νούπιβ ἢ]τπ5. οντοῦ ΧΟΥΧΙβ 11., αὶ 
Ροϑὺ Αυὐύαχθυχθ [. ὑϑρῃδνοναὺ (Μαπηοῦπο ἂρ. ΚΎΠ06]]. Ρ. 75. 
1). ΟἸ!πίοη. Ρ. 315. 64. 560.)}ὺ ΜΙΓΔΌΠΙΒ νΘΓῸ νΟΟΙΒ κόρη τι885 νἱά68- 
ὕμτ. Νδῃ θχρ]οδῦαν ααϊάθηῃ ΒΘ θη 18 ν ΟΡ Ό18, 864 θῶ ταύ η 6 
απδθ Ρ ΔΙ ΠἸδῦϊοο Ομ] 81 ατιδπὶ ΣΧ ΘΠΟΡΠΟΙΙ ΘΟΠΥΘΠΙΘΗΟΟΥ 5]. 

Τὴ Οὐγόρθθάϊω θηΐτὰ (8. 2,10, 12.) οὐ ΑΠδΌΔΒΙ (55 8.) ΤῸ 5. δ. 
ὑγαάϊθιιν. ΗΙο θηϊπὶ 46 οαπάνθιιβ ΒΘΡΠΠΟ οϑῦ, ααῖθι8. ἹπΡ] οἰ δ 8 
ΠΔΠϊ8. ὑθηπουηῦ, ὨΘα116 κορῶν τηθηΐϊο ἢύ, 5604. χειρίδων, οὐδὶ 
Θεβ6Π) ἢδ8 [ουύαβθθ ἐπϑυῦηὐὺ αἴθ κόραι. 60 πύθῃ ομηηϊᾶ 8] 

14 Γϑούθ αϊβραξαΐα βυηῦ, νυ (2, 1, 7.) οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι ἔδοσαν 

τὸν Λύσανδρον ὡς ἐπιστολέα, ναύαρχον δὲ "Αρακον᾽ οὐ γὰρ νόμος 

αὐτοῖς δὶς τὸν αὐτὸν ναναρχεῖν σοπθπιιο ΘΧΟΙΡΘΙΘ ν᾽ ἀθηΐαν Προ (2, 
19. 10.): Λύσανδρος δὲ ἀφικόμενος ἐς Γ φεσον οἷο. 

ἃ ὙΘΑΒΘΠηρῖτ8.: “ Οδπϑδαμτῃ ᾿ϊπ6-ὀ ἰἰη θυ ροϊαΐοσοη ἃ ΧΘπορμοπία τροΐθ 
τβ, αἰιοὰ ΟΥὐτὰβ ᾿ηρτθβϑιβ θϑί, θχ- αἸἰἸβΕ ΠρΊ ΙΔ ΠΊΙ8. 
ΡῬοῃϊΐ Χοηόρῃοη Ηδ6]]. 2, 868 ἴῃ βιρ6- Θ. Νραὺθ 6 Τααογά. 8, κ8:; ηθπι 
ΤἼΟΓΘΙῚ ΔΠΠτΠῚ ἃ σΟηΐογο 8." 1[)18- ἸΙοσὰπὶ ΘΟ ποι ἄθσιιβ αἰζα]ϊξ, 8] αυϊα 
ΒΘΏΒΙ18 ἸρΊθι, αΌθιη βίαι ᾿ηΐογ ἃ- ἰᾳο}8 ΔΗ αἸτπιῦ ἤὰὶς Ππαγτδιϊοηϊ. 
{ΓΌΤΉΠ 116 ΒΟΥ Ρουθ τη, ΠᾺ]11τ|8 οϑί, προ 



ὈΙΞΒΕΒΤΑΤΙΟ. Ἰχὶ 

ΕἾΠΙΒ ΦηΠΐ ΒΘΡΌΪη}1] οὺ ν᾽ οθβ μη], αι 2, 2, 24. Ροηϊδαν, ααὰπη δὰ 

ΑΥΠμθηὰβ οαρύαβ τοίθυαυαν, ἴδ δαύθπι βοχύο ἀθοῖμηο ἀϊθ Μαηγ- 

ΟΠΙΟΠΙΒ. ΠΊΘΠ818. (0]. 93, 4.) ὦ ῬΙαΐδγομο οχραρηῃδίε (108. 1.5.) 
ὑγαάδηΐι", Β10 586 Ιοοὺ ροβιθιβ οϑὺ. ῬΓΙΠΊΠῚ ΘηΪΠ Ό6}}1 Δ ΠΙΙΠῚ 

ΤΟΥ 1465 (2. 2.) Δ0 πος 'ρ80. πιθη86 θχϑιηΐθ ΘΧΟΥΒΙ15 θϑὺ (Πυ- 

θοδώρου ἔτι δύο μῆνας ἄρχοντος ᾿Αθηναίοις). ΑὙριμηθηΐο ργεθίθγθδ 
οϑῦ ἱΠΠΡΘΡῚ ἐλριηΐα Υἱγουπὶ ϑραύμιμη, απο απ Ρ6Ὶ Οοΐο 
ΠΊΘΩΒΘΒ ἀθουγ 556 (2, 4. 21.) δίψιιθ ΒΙΌΘΓΠΟ (θη ροΓ δα ΠΠΘΠῚ 

ΔΟΟΘΒΒΙΒΕΘ ἔογαθαν (2, 4. 2.), Βα] αὔτη 6586. ΟΡ α]Ὀ11π8 δῦ Ῥοβι- 

ἀθοηθΐ, φαϑιὴ ᾳιοά Τ)οάννο!!ο νἱϑαμη θοῦ ΑΠΌ Θϑύθυ!ΟΠΘ. ΤΏΘΠΗΘ 

(ΟἸγηρ. 94; 1, 404 ἃ. Ογ.). «712 πηθάϊο ἤοῸ 8ῆΠ0Ὸ 1)1ΟΠΥΒΙΠΒ 

αἸοιίαν (2, 2, 24.) ὑγγδηπιιβ Θχβυ 1586 (τυραννῆσαι), ἀθν]οῦϊθ δηΐθ 

ΡΓΟΙΙΟ ἃ ϑυγδοιβῶπιθ δ ΠρῚ ΠΙΘηβΙΌτι5, 481 ὑϑιηθη ΑΡΥ ρθη, 
ἔρια τη Θ ΠΕ: ᾿πορὶῳ οΘρουϊηῦ, γοὶϊοῦῳ ᾧ 51 ΘᾺ} 15. πΡΌ6. 

ῬΥΙΠ.ΠΊ δΐθπι ἀθπ] ΒΓ ροΐθϑῦ ἴῃ ἢοῸ Πποαπ6 ρθοσδύμμ 

6886 οοηΐγῳ θιῃρουι οΥαΪηθη. οίθυῦ θηπὶ Π)Ιοάογιβ8 δὰ 

ΟἸγΙΡ. 935 3. ΠΟ βοίϊαμη Αρυὶσθηύμμ οαρύμππι (Πῶπιὶ αποά 12, 
109. ΟἸν ΠΡ. 93, 4. ὑταάιύαν ΗΠ 1160 εθϑύίθ ᾿πθαηΐθ αὐ θοϑιη 46]6- 
Ψ 1556, ΓΙ. ΠῚ 1Π ΘΠ ρΘηππὶ οϑὺ θ᾽ ΓΘ] Ὁ] ΡΠ ὉΓΌῚ5. 781 8π0ρ6- 
ΤΟΥ͂Θ ΔΠΠΟ ΘΧριρηδίθθο ΡΘηΙΟΥ6. ΘΧοἴο, ἀθῖημ6. νυ]ρασι ἀρπά 
ΤΙΟἀΟΥΙΠῚ ΘΙΤΟΙΘ ΠΟ δια Ιρϑιιη ρου ηϑὺ ΟἸ τ ρΊ δ 18 ΠΟΠΘΡ᾿ ΘΒΙ ΠΊΕ 

ὑθγύϊο δηπιπι ααδυῦαπ), 564. δα ὑθυαΠ) Δηπιιπὶ ΘΧθιιηΐθιη), 564 
δὐϊαπ πονδ8 1188 Τ68, 485 Π]Ο]ΘΩ5 ΠΙΟ ΠΥ βιι5. ὡριια Υγδοιβᾶ ΠΟ 
ὑγυδηπηὶ θη) «ῇδθούαθαῦ, οὐ ᾿ρϑιιη) ὑυγϑηη 18. 6] 8. ̓ πιδππ]. Ηἰ- 
ΤΉ]]00 Θηἷπὶ (Δ ὑΠΘΡῚ ΠΙ ΘΠ 518 αατιπὶ ϑαϑύδίθ Δ ηηὶ 405. ἃ. (τ. ἢ. 781 
δηὐθ 1π11π|π|, αὖ τη 040 ΑἸ ΧΙΠΊ18, ΘΠΗ1 απαγ Ὁ] ΟἸ Ωρ. 92, δα 4.61 
Πιοάονιβ χοῦ, (ἀο]απ) ᾿ἱηνϑαογοῦ, οχϑρθούαθαῦ αὖ ΠΟ ΥΡΙΒ 
ΟἿ ΘΧΘΓΡΟΙύα 1ῃ ΦΕΧΙΠαΠῚ ΟἰνῚθ8. γϑηϊγθῦ (12, 108.) 4] ΤΟΧ 
(6. 109.) ὑγγϑπηιβ ἀἸοἰαν ΘΥγδοιβδυη. [Ιὕϑαιθ ΠΟ ὑδηζιΠ) 
8ΏΠΙ8, απὸ ΠΙΟηγβῖ5. ρα Χ Θπορῃοηύθμι ὑυγϑη!] 6Πὶ ᾿ΠνΒΙΒΗΘ 
ἔϑνύαν, ἔα δι δύ, βθα οὐϊδπι φαοα 8 }1οἱὙ μεσοῦντι. Φύση ΘΗΪ ΠῚ 
ΡΘΥῚ ΠΙΘΠΊΘΠ. ἀθιλιπ, ατ188 οαρύδπι ΑΡΥΊΡ ΘΗ] ΠΟ ΠῚ στ Ὀθιη βθουύδ, 
οβύ, ᾿πηρουϊαπ ΠΙΟ ΒΒ. ΟΟΟα ραν, πηθάϊο 00 ποὸπ ρούα! ἃΠΠῸ 
60 ἰδού) 6586, ΘΕ} 5 ἃ ὙΘΙῚΒ ΘΙ} 8116 1110 Θχογἀϊαπι βὐδύυ αγ. 
ὙΘΥ.ΠῚ ΥἹΧ θϑϑϑῦ 81 ΟἸΥΠρ οῖι8 ΘΠπι18 1π06]}}Π]ρουϑύμ, 46 ἤοο δαΐθιηῃ 
81 οορταβϑοὺ δαούου, πονατη ἱπύθυροἸ δύο μ8. διραμηθηΐ πὶ 8666- 
ἀογού. 

{ ΟΠπηίοη. Ε', Η, νοὶ]. 2, Ρ. 273. {ἘΠῚ ΥΘΓΠΏ, 41}188 Θβί ἃριιἀ θυτη, οοτη- 
οἅ. 566. Ρυϊαίίοπα δα ἀποῦ, 564 αα]8 ᾿ρ88 ΓΕΓΌΙΩ 

Ε Ὠϊοάοτο αυοᾶ ἰπ μἷὶβ γϑῦυβ ἴα ταῖο ἄοοθῦθ νἱάθίγ. ἴῃ ΙΟΌ]ΟΓΌΙΩ 
οἸραϊηι8, ζδοίτηιιβ ΠΟ βᾶπ6 ατθοα- διβίοσια ἋΠσοηϊβ οπὰὶ ὙΘΥβδίμ 



[χῚ] ΒΒΌΟΝΟΚΝΒΕΕΙ 

14 ΤΟ οπάο τυραννεῖν αιὰη} 60 ὑδηύιη) βθηϑιι ἢ. 1. ΔΟΟΙ͂ΡΙ ροβδὶῦ υὐ 
“ς ὑγγαπηϊάθιη οσοι ρα ἢ Βιρηϊ σοῦ, ἀα]᾽ ἰαγθύδιηθη ὑθοίθ ροβϑβὶῦ 

ΠῚ ΧΟΘΠΟΡΠοη τὰ οὐ ΑἸ ηΌΟ αα 8486. δοῦον βου ρϑιββθῦ. 
Τϑηϊαθ. ΠΪΓῸ τηοάο δά]θούτπι θοῦ μάχῃ μὲν πρότερον ἡττηθέντων 

ὑπὸ Συρακουσίων Καρχηδονίων, σπάνει δὲ σίτου ἑλόντων ᾿Ακράγαντα, 

ἐκλιπόντων δὲ Σικελιωτῶν τὴν πόλιν, 4ιϑ8 νοῦθῶ φασι ΒΙσπΙ ποϑηὐ 
“Τιοηγβίαπιη ὑυταπηθπ ἰδού) 6586. ϑΥγαοιβανατη, απ ΑΡΊ]- 
σϑηὔαμη ἃ ΟΔΡ Παρ πΙΘηΒΙθα8, Ποῦ ἀθυιοῦϊθ ΡῸ ΘΥΡδΟΙ Βα ΠΟΒ, 
οαρύμππι ἐπ Ὁ ΒΘηΒ18. ὑϑηθῃ ΘΟΓΙΤῚ ὑππ) ἀθπλιμι τγϑοῦθ ᾿πὲ6}}19]- 
ὑπ, απ 6 })]ΟΟΥῸ ΘΟΡΠΟΒΟΙΠΊΠΒ. ΓΘΡΤΉ, τη 4 θ118 ΘΥΤΔΟΌΒΔΗΙ 
Ροϑὺ ὀχρϑαϊ]οπθηῃ {Πὰτὰ Οὐδ πω ρῚ ΠΙΘηδίατη νϑρβαῦ! που ηῦ, ἃη- 
δυβύϊαβ ἹΠΡΥΙΠ}18. {π|8586, ααοά 1 ]οηγβϑιαπη ΤΘρηῖηῃ ἃῇθούαπέθηι 

αναγοῦύ. Ηοο Θῃ1Πὶ ἰὴ ΟὈΒΟΙΓΘ ΕἸρηϊΠοδύπμ οϑῦ ρα ΧοΠο- 
Ῥῃοῃύοιῃ, αὖ νϑυθῶ δύω αι 5101 νϑὶ!ηῦ νὶχ 1π06 ] Πρᾶ8. Αοοραϊύ 

ααοά ἀροῦῖθ γϑραρπαπῦὺ ΘΠγΟΠΟΪορ σε ΤΌ ΟΠ ΘΒ, αἸΠ1ΠῚ ΘΟΙΏΡΑΓΔ ΙΒ 
Η6]].1, 5, 21, Ὁ] οορύω ΑΡΤΙΡΘΗΘΙ ΠΟΥ απ οἰνιὐϑ δὰ ΟἸγΡ. 92, 2. 
γϑίδυξαι, ῃ16 δαύθηῃ, ϑὺ γϑοῦθ ψυϊάθιῃ, θαμὰ ὑγγϑηπῖθ ἃ 1] ΟΏΥ 510 
οσοπρούα, απᾶπὶ διιοῦον ρϑΡθύδιη ΟἸΥΠῚρΡ. 93, 4 Ρτὸ ΟἸυ Πρ. 
93, 3. δαδβιρῃανῦ, 510 ΘΟΠ] ΠρΡῚ}, αὖ ἸηὔΘΡΤῸΒ ἀπὸθ ΔΠΠΟῸΒ ΥἹΧ 
βύδθαϊ ρούμι ΠΌΘΟΥ 1586 Β, 

ΘΘαμπθηθἃ (2, 3,1. ἐν ᾧ ἣν ̓ Ολυμπιάς---καλοῦσιν), αποὰ 1)0- 

γγ6}}πι5 (46 ογο}]. Ρ. 3.59.) τποπϑῦ, Θά 1ῦο5 78πὶ ἃ 1)οτηθύνο ῬΏΔΙΘΓΘΟ 
ἰαδίοβ δυο ΠΟ 1605 ΒΌΡΘ ΓΘ, “ΟΠ 8} γΘΥΒΘΌ] ἐπϑυϊηὗ ἴῃ ρεϊναΐο- 
ΓῸΠῚ ΠΗ] 15, 4111 ὩΙΡΌΠΟΙ ΘΒ ΡΓῸ ἃΡΌΙ ΓΟ ΘΠ βουιηὐ νϑὶ γϑρααϊα- 
τ]ηὐ, ΠΟῊ δι106Π1 ΘΟΞΘΥῈ ΠῚ ΔΙ] ΘΙ ΒΟΡΙΡύογ θη, αὶ ΘΧ ᾿ρ 515 πϑι8θ- 
Υῦ ΔΘ Ϊν8, “απ ] δ πὶ ΤΪΠπ8 ἔοΥἴᾶβ86. γθοΐθ ΠΟΠαϊύ, ΠΌΠ 
[Ἀβίουμ) νἱχ ροββϑῦ βϑιϊοῦίθιι8 ἃπούου θα. οἰ ϊοϊθμαϊ Ῥυθμοάουϊ 
ὨΟΠΉΪΏ18 διδῶ 6586, 4188 ἕδη }ιιϑύω [α]δθθῦ ΑΘ ΠΙΘηβΙ 15 ὉΕΙρΊη α 
ὙἹΡΟΓᾺΠῚ ἹΠΊΡΘΙΪΟ 1 ΓΘΘΟΙΒΒΙ Π18, ΘῈ ΠῚ ὑδτηθη γοῦθὰ Π᾿|ὼ ρῥγοδαηῦ 
πσίορθιη, 4] 1 ὰπὶ οομϑυϊθαῦοβ ΡΟ ποηύαη [αϑῦοϑ ἑθπογοὺ αὖ 

6886. [Υ΄. Ηδδοῖ. βαρτα Ρ. χ]ῖν. οἵ οοηΐ. 
Ὧἀ6 Ἰ0ΕἸθ 1, 5, 21; 2,2.24. τοί. Η!βί. 
10, Ρ.6τ9.} 

" Ἐοάδιη νἹῖο Ἰαθογαηΐ δοαθηηαιια 
ΠΟΙΏΪη6 Βυβροοία βαηΐ, απὸ ΗΕ]]. 2, 
8, 5. ὅἋ(6 Βιοηγϑῖο ἰταδπηΐαν, αὶ 
ααπιπὶ ν]οτι8 ἃ (ὐδυ  ΠΔρῚ ΠΙΘηΒΙθ 15 α]- 
σαί ΟἸΥΠΙΡ. 93». 4, Ὠΐσ ΠΟ 6588 
Ῥοΐθϑῦ ὩΪΒῚ δΔῆηι8 405 ἃ. ΟἾ. ῥ͵Ὸ 
ΤΟΥ. ἃ Π)]Οάονο Θχροβιϊαυιαπὶ ΟΤαἾΠΘ. 
πα] πὴ δαΐθιη ἀρραγεῦ ὑὰπὶ (ἀθ]δτη 
οὲ (ὑδιηατίπάτη, μᾶς νἀ θ]οοὶ ἃ Π]ο- 
ΠΥ̓́ΙΟ τη (ὑΑΥ Πρ ΠΙΘηΒΙθι18 [αοία, 
ΔΙ 588. 6886, ἔπη ΤιΘοηϊηο5 ((ἀθ]οοβ 

εὐ (ὑπ πθθοβ, σαὶ ἴῃ Οἰν] αί ΠῚ Τ6- 
εδρίϊ δγαηΐ ΥΥΔΟυβαυατα) οὐ δ αἰΐ65 
ΘΥΓΔΟΌΒΔΠΟΒ 706 Θχοθββιθϑθ. ΟἿ. 
Πιοάογ. 13:11. θα ἴῃ Ϊβ αθοααθ 
ΒΘΙΙΩΟΠΪΒ ἀοβι ἀθγαπηβ ΟΠ] ρ η δτη, 
αασῦτη ΠΘο ὯΙ αἸσαηξαν (ἀεἶοὶ οἵ δ- 
ΠΔΙΊΉ861, 411 ὑπιπὶ ἀθπχάτη δὰ γΟΟΔΙῚ 
τϑοΐθ ροίθιδηΐ, {απ γσγδοιιϑὶβ Πθοἢ- 
{1Π08 Βθοθββιββθηΐ, θα] αϊΐθ5 ΘΠ} Πη]558] 
6886 ὑγδαδηΐιῦ ἃ ΠΙΟΉγΒ10 δι, 
ααυσχῃ 6 1] οΥἹ ΠδΥγαύϊοπθ τα τη 
ἴῃ οὰ οἰν!αΐθ ἃ ογυο]αΐθ ὑγγδηηὶ 
αᾺΘΟΒΙνΊΒ56 ἔΘΥΔΉΓΕΣ, 



ὈΙΞΒΕΒΤΑΤΙΟ. [Χ1] 

γΘίθγθ 85 08 ΟἹ Π65 δι ΘΟΒ. 6586 οθηβουοῦ, Οὐποϊάιηῦ ἱριζαν χε 

ἀαοαῖιθ πούς οἰμΠὶ ΓΘ] 118. ΗΒ φαΐθηι ἀδπηηδῦϊβ, ΠΘΡῚ ΠΟ ρούθϑὺ 
απϊη νοῦθὰ τῷ δ᾽ ἐπιόντι ἔτει--- ἐγένετο ἡ ὀλιγαρχία ὧδε, φιε Ἰη- 

ἰδούω το] ]αιὺ Π)οά νν 6} } 8, βθὰ αιιδθ ὨΪΒῚ Δ) ΠΟ 18. 1118 ΒΘΏΒ. ἢ ΥἹΧ 
Παρθθηΐ, οὖ ἱρϑῶ ῥγοβουθαηλι5. 126. ΤΏ }8. Ἰριύαν. ΑὐΠΘΠΔΓ ΠῚ 

ΘΥΘΙΒῚΒ αἴι86 ὑναάαηύιν (2, 2, 43.}, Θῷ Ββθοιύω βύδξϊην νἹ ἀθηξαν 

1 γοθὰ : "Εδοξε δὲ τῷ δήμῳ τριάκοντα ἄνδρας ἑλέσθαι. (γι10 ΘΠ ροΓ6 

ΘηΪπ ογθδίϊ ὑγὶριηΐα νἱγὶ πθυηὐ βῦϊβ ἀθοϊασαθδηῦ νουθῶ (2, 3, 
11): 

τὰ περὶ τὸν Πειραιᾶ καθηρέθη. 

ϑοα γϑϑίαὺ φάθι τη ῃ ΓΔ Ό115 ἰοοιβ (2, 2, 9---10.), ἴῃ 410 
ΓΟΨΘΙΕΙ ἃ ϑάμηο βιιθαοίω Πυυβαπα νυ] ροβύαϊμδπι πηθηΐϊο ἔαοία οϑῦ, 

ΔΏΠΟΙΙΠ. ὈΘ]]1, 411 οοὔο οὖ υἱρὶπμοϊ ΘΠ ΒΘΧ ΤΠΘη510115 ΠΕΙΠΘΥ ΔΉ ΕΓ, 

ΘΧ ΘΡΠΟΓΌΣΙΠ ΠΟΙΏΙΠΙΌῚΒ οοπῃραΐαῦϊο Ιηϑυϊαΐῳ οδύ. Αο ποιηϊηᾷ 
4.146} ΘΡἢΟΓΌΓΙΠ ν ΘΓ ΘΕ586 ΘΧ 118. 1η{6]]ΠρῚ } 41] ἃ ἃ ῬΒαογΑ]α6 
ΡδΒΒ1ὶ πηθπουδῦϊ βυηὺ (Ἰ μυογά. 2. 2. κ, 19. 25. 8, 58.), 4] 5] 

πηδοτδύγαϊα μη) 1πηἰ αὐ δούμιηπο ἱπθιηΐθ', πάθοι, 411 ροβύγο- 
15 γορδῦ.1, ΠΟῸῚ ΠΟΡΘΑΙΌ116 οϑῦ 1ῶτὰ Θρμουαμ [α1556, ααατῃ ωγ- 

ΒάΠἀ6} τελευτῶντος τοῦ θέρους ϑραγίδῃ! γτονουθυθίαγ. Μδηϊίοβίο 
δι 06} ΔΙΟὕΟΙ ΘΥΤΟΙΘ ΠΠΘΥΑΡῚ ΠΟὴ Ρούοϑῦ, αιοὰ 509 Χ ΠΊΘΠΗΒ6Β ϑὖ οοΐο 
ϑὺ υἹρί Πῦ] ὩΠηΟ8 δου θυ Ὀ611ο, αιοα 5: οοπιραύδξιι ἃ 1} “Π6- 
Ῥαπουιμ ἴῃ Ρ]αἰθθθηβθβ ᾿πιρϑύμ, {αθηι ΤΠ ποΥ ἀ14 65 ἀπο 8 Π]Θη- 
ΒΙθ5 δηΐθ ἤηϊύπῃ) ΡΥΠΟΔΟΥΙ ΔΡΌΠΟΙηὐ5 πιαριϑυγαῦπμ) ΡΟΒαΪΐ, 
ἀϑαι6 δα οαρίδβ ΑὐΠμθηδὰβ (ΔΜ απ ἢ. 16.), ΠΘ ΡΙΘΩΙ αυ]άθιη βϑρίθιῃ 

οὖ υἹρΊηὐ] Δ ηΠὶ ΘΟΠΠΟΙΙὔ1 ; 51η Δ ΠΟΥ ΔΗ ΒΘ Χ ΠΊΘΗΒΘΒ, ΠΟΒ 
Τγβᾶπ ον οὖ οοηβυιθηαο ὑγιριηῦα, ΥἹΟῚ ἱΠῚΡΘΙ1Ο δ ΘΧρΘαϊ- 
ὉἸΟΙΣ ἴῃ ΘΔΙΏΪΟΒ Βιβοθρύθα 1ΠΒ]] ΒΘ Υ1ὗ, ἃριια ΣΧ ΘπορΠοηΐθιη ὑδηθὴ 

ΠῸΠ ΘΧΒρθούανΘΕΙΒ οοὔο 56 βϑρύθιη ϑῆποβ ποίϊοβ. ΟὐΟΥΤΊΡΘΓΘ 

δαΐθηι, 4] ΠΟΘ ΥΘρΡου θα ἴῃ οοηὐοχύι ΣΧ ΘΠΟΡ ΟΠ 8, ΠΌΠΊΘΙΠΙ 
δι άδοῖιβ ἔπουῦ. Νά ΘΥΤΟΥ 1116 ΔΠΙΌΘΙ ΘΧΡΙΙΘΔΥῚ ροβϑιύ, 4 
ΡῬΘΙνουβὼ ΘΏΠΟΙΙΠῚ ΘΧ ΘΡΠΟΓΟΙ ΠΏ ΠΟΙ] 8 ὨΙΙΠΊΘΙ ΔΗ ΟΙῚΙΠῚ 

γούϊοηθ, 8) 51 Δα πηδιθδβοῦ ΧΘΠΟΡἤομ, ἴῃ Θϑηθπ) πο] ἀἸββϑῦ 
ἔγωι θη), ἃ απ ἰωπύορονθ Τ᾿ μπογ 1465 (5, 20.) ἀομουίαύιβ ϑγδῦ. 
Οὐ αυοα ΠΙβίογιθιη ΤΟΥ 1418 ᾿ρ86 ΧΘΠΟρΡἤοη. ΡΥ Πὶ ἰὴ 

οἱ δὲ τριάκοντα ἠρέθησαν μὲν, ἐπεὶ τάχιστα τὰ μακρὰ τεί ὶ ρ ἡρέθησαν μὲν, χ μακρὰ τείχη καὶ 

1 Νραὰθ δοσαγδίϊιβ ᾿ΠΘ 118 ΘΡΠο- 
ΤΟΓΌΙ τηδρ᾽βίγαίιιβ (ΘΙ ριι5 ἃρΡ. ΤΠὰυ- 
ογά. 5» 46. οσοηδαϊαϊτιγ : Τοῦ δ᾽ ἐπι- 
γιγνομένου χειμῶνος (ἔτυχον γὰρ ἔφο- 

βοι ἕτεροι: καὶ οὐκ ἐφ᾽ ὧν αἱ σπονδαὶ 

ἐγένοντο, ἄρχοντες ἤδη, καί τινες αὐτῶν 

καὶ ἐναντίοι σπονδαῖς). Τϑοάννε] 18 (ἀ 6 
ΟΥ̓]. 8, Ρ. 320.) τἀπηθη ἰη 46 οοΟπο]α!ῦ 

“ἐφ ΩΘΡΪ5886 οὖ δρῃογοόγατη τηδρϑ γα ἍΓη 
δ ΔΠΠῸ πὶ [ϑΟΘαφοιπ ΟὨ]ΟΥ 1 ΠΔ ΟἸν]] ΘΙ 
Δ Ὁ φοαυϊηοοίίο δυαϊαχηη8}1}, ν 6] δὉ 1110 
Ροΐ 5 Οἶν}}} πον] αηϊο, απο ΡΓῸ ΟΥ6]} 
ἸΙδθσα εαυϊηοοίαπι ΠΠ]π4 Ργοχὶμη8 Βθααὶ 
ΘΘμβογθίαγ." Ααἀβοημοηΐθιῃ μαθοΐ [46- 
Ἰδγαπ, ΟἼΓΟΠΟΙ. 1, Ρ. 362. 



ΒΒΑΠΕΟΚΝΕΒΙ ΙΒΒΕΒΤΑΤΊΙΟ. Ἰχὶῖν 

6 ΠῚ ΘΓ, 81586 ἔθει, 1116 ιιῦθπι βορύθπι ὑϑηΐπι οὐ υἹρΊηἰ} ΔΏΠΟΒ 
ἀϊβουίθ Ὀ611ο ἐγ θυθγαῦ ἢ (5. 26: ἔτη δὲ ἐς τοῦτο (86. μέχρι οὗ τήν 

τε ἀρχὴν κατέπαυσαν τῶν ᾿Αθηναίων Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι, 

καὶ τὰ μακρὰ τείχη καὶ τὸν Πειραιᾶ κατέλαβον) τὰ ξύμπαντα ἐγένετο 

τῷ πολέμῳ ἑπτὰ καὶ εἴκοσιν. ΟἿ. οὐϊαπη βϑααθηύω δ] δά. ο8Ρ.). 
ϑύπαϊο δυύθμ, αιοά οοηδύαῦ ΧΟΠΟΡΠΟΗδΙ ορὼ [ϑΟΘαΘΒΠΠΟΠΪΟΒ 
1556, Δουςθγούαν, 41 ργορύθγθω ογθάθγθῦ ΘΠ ΟΠΓΟΠΟΙΪΟΡΊΟΙΒ 
Θὐϊαπ ΘΟΓΠῚ Ταὐ] ἢ θι1ι5. 56. Δα ΒΌΡΙΏΧΊΒΒΘ Κ., Τη οΡροϊδίου!β ἸριθαΣ 

τ6 αἴιδ6 ἑᾷτα πλα]υἷβ ᾿ῃ ἸοοΙΒ σγαβϑαύδ θϑῦ, Ορθῦῶὼ ἢϊ6 σαοαιθ 1Π0Ρ6- 
σἴδθθ νἱἀθύαν ΧΘΠΟΡ ΟΠ ἀθ χαϊθιβ παπαιδπ 1116 οορὶδβδβθῦ. 
Νεϑαιθ 116 βῶηθ χαππηὶ ἀπάοίγριηύῶ ΘρΠΟΤΟΘ πυιηθγαγθῦ, ᾿ΐῶ 
Ιαρβϑιιθ οδϑῦ αὖ υπάοίγιριηΐα θὐϊδπηὶ ΠηΟΒ. βὑδύπογοῦ, βθα ααση 
ΤΠ] Π1ΠῚ ΠῚ ΠΙΠΘΙῚΒ. ΘΡΏΟΓΟΓΠῚ ΠΟ 8οοιγαύὺθ ἰθηθγοὺ οὐ δὰ γϑυμ Π 

[ογύαββθ ὑθιριβ τοίθνγού, ἰϑούαπι θθθθ νιἀθῦπιν αὖ δα ΘΠ ΠΕ Θ 1 
᾿πάἀτοαν!ῦ ΦΠΠΟΙΙΙΠῚ ΠΕΙΊΘΙΡ ΠῚ ἀθυθηϊγθῦ. 

κ απαε ΟἸϊηίοησπι αποαιθ τροΐθ 
βίαξϊβ88. ΠΘράπηα8, 4] ααστῃ )οά- 
γγ6 110 1ῃ ΓΘ] 18 Γθ ρΡΟΥ τη ΠΟΙ]Β ΓΕ]1- 
οἰθη 615 δαἀβθηθγοίαγ, (6 110 οἱ θρῃο- 
ΤΟΓΌΓΙΩ ραΥ Δ ΠΟΤ ΌΤΩ ᾿Π6166 γογαραίϑ 
οϑῦ. “ΪΝδἥαῖὴ Χϑπορβοη,᾽" αἰοϊξ, ““Ὀ6]- 
Ἰὰτη 6χ 1 Δοραθουποηϊοσιιπι σοτηριία- 
ΤἸΟΩ6 ΟἸΣΟυ ΒΟΥ 1}}10, ααοα ααστῃ Α- 

ΓΠΘΠΙΘΉ565 ὉΓΡ6 σαρία ἰθυ ] ΔΕ11ΠῈ 
βἰαϊιουθηΐ, [Δοθαςουη ηἶ! ΟἸΓΟΙ ΤΟΥ 56 Χ 
ΤΘΠ 5118 ΡΟϑύ 1. 6. ΔΘ ΤΠΠΟ 404 ἃ. 
ΟἾγ.. αὰο αὐϊάθηχ [ΘΠ ΡΟΥΘ Γυβδη ον 
ϑδτηο βιιθαοία 1,ΔΟΘ ΠΟ ΠΘτὴ ΓΘνοΥ- 
τ, Πηϊίιπη 6556 Βατηβουιηΐ. (ὐΟΠ51Π1Ὸ 

5110 Δοσοπητηοαδία ΧΘΠΟΡΏΟΙ ΘρΒοτο- 
ΤΌΠ ΠΟΙΠΊΪη8, ΒΘΟ π΄ στη α105 [,866- 
δου }}} ΔΠΠΟΒ 5105 ποίαν αηΐ, ρΓο- 
Ροβυϊ." Ουἱὰ ᾳυοα οχ ᾿πάϊ]οα δάθο 
110 ῬΥΟΙΏ51886 αἸοἰῦ, απιδ6 ἸὨ ΘΡΟΪ δέου 
ΒΙΠΡῚῸ]18. Δ 15 ἘΡΠΟΤΟΤΊΠῚ Ποιηΐπα δ6- 
βιρυιασι ὃ ΝΊΏΙ]Ο βθοϊὰβ δαΐθπη 8ῃ- 
ὨΟΓΆΓΏ, ΡΘΥ͂ 4105 σοβίμπιη 50 Ὀ6]]Πη, 
ΒΡδίΠ ΠῚ ̓ αϑίο 6558 Ἰοηρῖτ5. ᾿Π{6]Πσὴὲ 
ἸΠΔπηα 6 ΡῬσγορίθγθα 86 Χ τῃθηβιθτη οἕ 
Οὐσΐο οἵ νἹρὶ πη] ΔΠΠΟΥΙΠῚ ποΟΐδτη 6ΟΥ- 
Γαρίατμα νυ]ί. Ε,, Η. νο]. 2, Ρ. 274 ποί. 
εα, 866. 
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ΔΡ. 2. 

ἌΡ. 3. 

ἌΡ. 4. 
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“0 ΜΝ ΥΓΓΑΆ 

Β. ΨΕΊΙΘΚΙΤΙΙ. 

ΟἿ ἢ ΕΒ 

ῬΟΒΤ' ᾿μξεϊϊοθι ἴῃ Ηε]]δβροπίο ρυρπδπ) ΑΥΠΘΠΊΘ 868 ᾿βιίθιη ἴῃ 0018, Οὑτὴ 
ΑἸοΙ Ια θ8 νθηϊββοὲ βαβαῖ, ργόβροτα ἔουίαμα αἰαηίασ, ΤΊΒΒΑΡΠΘΓη65. ἴῃ 
Ηε]]εβροηΐιπι ῥγοΐθοϊιι5 ΑἸοΙ Ια ἄθπη σοιηργθμοηβατη ἰπ οὐβίοαϊαιη οΟΠ]]ΟΙΌ : 

ἀπη66 116 ποσί οἰαρβαβ ρϑίϊς ΟἸαξοιηθπαβ. ΤἬγαβυβ ΑΥΠθηα8. πανὶραὶ δα 

ΠΟΥ͂ΔΒ ΟΟΡΪΔ8 δ Ὥᾶνεβ ρείθῃηαβ. (ὐὑὰπὶ 1, ΟΘα δ] ΑἰΠΘΠΙΘη868. ἄθηπο 
Ῥδίθιβ γ}]]οηΐ, Ὦ15 Δα χ ἢ Π]ο νϑηϊ ΑἸοι Ια 68, αὰὸ ἀἄποα ραρπα δα Ογσίοιτη [6]1- 
ΟἸἕθγ ραρηδία 6ϑβύ, ἴῃ πὰ οοοιαϊῦ ΜΙιπάδγιιβ. [πᾶθ οὰπὰ ΑἸΒΠΘΠΙΘη865 ἃ ΟΥ̓ ΖΙοΟ, 
Ῥογιπῖμο, 6] υ θσῖα ρθοιιηϊαβ οοθριββθηΐ, πηπηϊΐα ΟΤΎΒΟΡΟΙΣ ρουίουιτπι ᾿η8[1- 
τ[ὰργαηΐ. ΑΠΠΙοῦ5 Γδοθαςθποηϊοσιτα τ 8 Βασοαχτι ΠΑ παθασιιβΒ. [ηΐθυῖ τα 

ῬΓοοουθ 5 ΟὐΥΥδουβαπουιτη ΠΟἹΠ1 αὐγοραίτιπη ᾿τηρουϊατη : ἴῃ 880 6]6οῦ αα] 

ΤΘθ5 1,ΔΟΘἀϑο ΠΟ Π] ΟΠ βιπἀογθηῦ : ΑἸΠΘηΪβ δαΐθιη Αρὶβ δατηονθῖ ΘΧχθγο 1 Π}, 
α6 ΠῚ ΤΉΪΠ118 ΔΥΠῚ5 ΠΙΆ ΠῚ ΤΉΪΠ18 ΑἸΠΘΠΙΘΠ865 ΓΘΡΘΙ μηδ. Ἐοάθιη ἃηπΠῸ (ὑδγ- 
{ΠᾶρΡΊ ΠΙΘ 865 ΠΊΔΡΏΟ ΘΧογοϊίι ἈρΡΌΎΘΒΒῚ αἀτιὰβ ἀΥθ65 ατθθοαβ σορογαηῦ. ΤΉγα- 

ΒΥ1Π185 σΌΤη Οα886. ϑαμπηθτη ρεῦϊδ. [Ιηᾶ6 ἴῃ Αβια ΠΟρΏ0]1ὰ ἔθ] ]οἰτου ρου, Β64 
ἘΡΒΘΒΌΤη ἈΡΡΎΘΒΒΙΙΒ ἃ “ΠἸΒΒΆΡΏΘΓΙΘ οὐ ϑυγδοῦβδη]8 αθἔθηβασῃ δἰποι τηᾶρηδ 

οἶδάθ. Βυγβὰβ δα [ΘΒ πὶ Πᾶν ρτι5 απιαϊί ποῦ Υγδοιιβα ΠΟΥ ΌΤΩ οαρῦ]5 πανιραν 
ϑαβίαπῃ, ἈΌΪ δγαπΐ σϑ]ατιθ ΑΥΠΘΠΙθηβίτιμη οορίθ. Ηΐϊης ὉΠΙνΘΓΒ8. ΘΧΘΓΟΙζΊΒ 
Τιατηρβδοῖιπη 8586 σοηΐα] δ δα ΒΙθΘΥπα, ἴῃ 4α]θ5 ΑἸοΙ ΙΔ 6 ἀποθ δάνουβαβ ΑΡυ- 
ἀὰτη Θχρϑαϊοπθ βυβοθρία ῬΠδυπαθαζιτα νἱποπηΐ, οὐ 8115 1οο]8 Ῥθυβδυ μη 

ἴουτὰβ ναβίαηῦ. ΑἰΠθηΊθηβ65 ΟΠα]οθάοπειῃ, απ δα [,Δοθαφοιηοηοβ ἀθἔβοογαΐ, 

ΟΡΡαρπδηΐ. Ἐδτ ᾿ξ θ]Π1οἰΐου ἀοίθηογο οομαίαγ ΗἸρροογαΐθβ [,δοθαςοιηοπϊο- 
ΤΠ Βαττηοβία. πάτα οὰπὶ ἢἰς ἴῃ ραρπᾶ οσοἰαϊββθῖ, ΑἸΠΘ ἢ] Θη865. οὐτῃ (ὐΠ8]- 
οΘαἀοπῖβ οἱ ῬΏΔΥΠΑθδΖΟ, 4] 15 ΔΌΧΊΠΟ νϑηογαῦ, ραοθιη ᾿ἰπθαηΐῖ. Μοχ βοαθπὶ 
τηοο Βυζαηύιτιη ορρυρηδηΐ ἃ [ΘΟ οι 115 Οσσπραΐδτῃ : ατ186 ΟΠ ΟΔΡῚ ΠΟῊ 

Ροΐξαϊδδβοί, ἃ Βυζδηθῖβ 108185 δὲ 1,δοθαφο πη η} 8 ααϊθυβάδμῃ ἀρβθηΐθ ΟἸθάγοῃο 
Βαττηοβία ἰῇ τη ηπ8 ΑΥΠΘΠΙθηβία τη, 4108 οΪαπὶ ποοία ᾿πίγομηβογδηΐ, {ΓΛ ΓΓ. 
ἘἈβαθιιπίεβ 6 Ῥευβιθ 1 οθἀϑοπηοῃ] στη ἰθραῖ! οατὰ ΟΠΊηΐὰ αλ88 νΟ] αἰββθηῦ ἃ 
Ταρ8 88 ΟὈὐ Πυἶβαθ αἰσογθηξ, ΑἸ Πθηϊθηβθβ αποαῖα 886 ἰδίας ἀβάποὶ σαρ!ορδηῦ : 
δε αἷὰ ἃ ῬΠΔΓΠΑΡαΖΟ οἱ ΟΥΤῸ 181 ἰθγίϊο ἀθπχαπη ἃηΠῸ δα βαπη ΘΧΘΓΟΙ ΓΙ ΠῚ 
τράποῦ βυης, ΑἸΟΙ ΙΔ 65. στ ΔΗΪΠΊΟΒ. ΟἸν]Πη ἃ 86 ΠΟῚ 8|16Πη08 νἹἀογοῦ, Β64 16 
δα ϊββοῦ ᾿πηρουδίοσθιη 6886 ογθαίιιτη, Αἰμθημαβ αἀθιησγαν!ῦ ἸΌΊα 116. ΒΕΙΏΓΙΩΙΙΠῚ 
σορί τσ ΑἸΠΘΠΙΘΉΒαπ τη ρϑγῖ πη ἀθιηδηαΐτπι δοοοριῖ. Ἠΐπο ρῥγοίβοίαβ οϑί 
Απαχγαπὶ οἵ διηιπη. [,Δορα οι  οηἱ ἰπίθυϊπι Ῥουβαγατη Ορὶθιι5 δα)]α δα Ὀ6]- 
ἴὰπὶ [υυβαηᾶτο ατιοθ 56 ἰηβίσιιθθδηΐ, οα5θθ6 δὰ ΕρΡβϑϑῦμῃ βαθεῖα. «τὴ οὰπὶ 

Θ 



ΟΡ. 6. 

Οδν. 7. 

(βρ. 1. 

ΟδΡ.: 2. 

ΟΡ. 3. 

Ιχυϊ ΒΌΜΜΑΒΙΑ 

ΑἸοϊθιαἄοβ Νούϊαμπι ῥγοξδοίτιβ ἃ πανθι8 ἀἰβοθββιβϑοῖ, ΑΠΕΊΟΟΙΙ ἐθιπογιίαΐθ ΑἸΠ6- 
ΠΙΘΏΒ68 ἸΠξ6]1οἱ ραρτια ααϊπάθοϊτη πᾶν 68 πιϊβοσαηῖ, [ἃ σὰπὶ ΑἸΟΙ Δα 18’ σα]ρθ 
ἀοπιὶ {θαογεηΐ, ἴῃ ε͵ὰβ Ἰοσατη βυββοίιιβ οδὲ Οὐπμοη. ΠΥΒΔΠαΥΌ ΒΟΟΕΒΒΟΥ͂ 
τηϊβββ (ὐΔ]]Π]Ἰογαῖαθ. ιμαυ]αβ ᾿πΐου αὐσατηαθ. Α Ουὐγὸ οὑπὶ ἢπὶς ΠῸΠ 

βίδιϊπη ρθοιπὶα Πυτηθγαγοίαν, 6 ΜΙοίο οἱ ΟΠῖο δοοθριῦ ὑπᾶθ βϑροπαϊα 8815 
ἀατεῖ. Ηΐϊης βἰαίπη Μεοιμγτηπάτη Θχραρπαν οἵ ᾿ηἀθ Οὐπόπεῖι «ἃ ΜΥΈ]ΘΠΘΗ 

ΟὈβοά. Οοᾶ οὐτα ροτϊαίιτα οβϑοῦ ΑΙΠΘμαβ, πηδρ δ ΠῚ ΟἸΑ586Π} ΑἸΠΘηϊθηβ65 

εἱ τηϊβοσαηΐ ϑθϑιαϊο. Οτῃ πᾶς το] ααϊβααο ΑΥΠΘμϊθηβιαπι ΘΟΡ115 (Δ Π]Ἰοραῦ δ 5 

ΠΟΏΡΎΘΒΒι8 84] ΑὙρίητιβαβ ᾿ρ88 ἴῃ ΤηΔΤῚ ΡΤ : ΠᾶΥΘ5 δα ΐθ τ. 6] 8 δα! ἀθμη Γβδθ 

δας οαρίς. Εὐεοηΐοιβ ἰδιηθη ο8]114 6 οὐπὶ το] αβ οἰαρβιιβ δδὲ. ϑεα ααυΐᾶ 

Ρτϑθίογοβ ΑΥΠΘηἸθηβί τ 5108 αἰ ρογιθυαηΐ ἴῃ ΡΌρΡΏδ 6 ΤΠ811 ΠΟῊ διιϑίαϊογδηῦ, 
σΑΡΙ [75 Ομ Π 65 διηξ ἀδτηηδί, {Γαϑύγα 8 605 ἀθἔθπαϊς Εὐατυρίο!θσηβ. [ηΐογίτα 

Ἐπδοπῖοιβ ἴῃ ΟΠμῖο ρθμττῖα ἸΔογαρδῖ, ᾿[ἴὰ πα΄ 6] 8 ΤΩ] 065 σΟΠΒρΡΙ ΓΟ η6 ἔαοία 

ΟΒίατη ἀἰτίροσθ νϑ]θηῖ. θα θὺβ. ργιθηΐοσ σοὨΙ θυ οἵ δοοορία ἃ (118 ρ6- 
οσαπῖα 115 50] γ] βθροπάϊπιη. 6 ἴδτηθα ΟἿ το] ααϊᾳαθ ᾿μαοθαϑ ΠΠ ΟΠ] Οσ τι 

5ΟΟΙ ΔΙ}1πὰ ᾿πηρογαΐοσοιῃ, οἵ ᾿υυβαπάγαμη ααϊάθη, ρϑθσαημξ. [ϑΟΘα οι 
αὔθ 118 τηϊβουαηΐῦ Αγασῦτα [υβαθατο δα]πποῖο Ἰθρϑίο. 

118. 11. 

γβᾶπᾶεγ ἃ υὐτο ρϑοτηΐα Ἰηβίγιιοῖβ Θχθυοῖταὶ βυροπάπιμῃ ον, οἱ οχραρ- 
ῃδῖι5 (δαγοὶβ (ὐδυῖθ εἰν ταί ΑἸΠΘΠΙθηβῖτπι βοοῖα, πανῖσραί Βποάστα. ΑἴΠ6- 

Π]ΘΏ5865 διιίΐθδῃ (Ἰϊπ οὐ ρμθϑύτα ἰταηβιημ πη οὐ 886. ραταπί δα ΡῬαρηδια 

ὨδνΙθη. Τύχη Γι Υβαηᾶεν ΠΟΙ θϑροπίθτη ροῦϊξ οὐ [μδιηρβαοιτα Θχραρηδίδχα 

τ 0 85 αἸριθμάδπ ἀ6α10. ΑΥΠΘΏΙΘΏΒ65. θη 1105 Ῥουβθει δα Ἠδ]]οβροη- 
ἴὰπὰ οοη θη πηΐ, οἱ δα Φροβροΐδιηοβ βρυθῖο ΑἸΟ ΙΔ 15, 481 ΡΓΌΡΘ Βαριίαθαΐ, 
ΘΟΙΒΙΠ1Ο0, οαπὰ Γνϑϑηαγο 1μ[6]1οἰβϑίτηα ριιστια σΟΠΠΙριηΐ, ᾿Ἰπηραγαῖ! ἃ Ὁ 10 ορ- 

ῬΓ658:. (πο. οὕ πού ΠᾶνΊθτ5 Ογὐρυιπι δα παροταπιὶ ἔαρ : το] ααα 

οἸηηΐα σαρία. ΑΥΠΒΠΘΠΙΘΏ868 ΟἸΏη65 5 π0 θοῦ. ΑΓΔ] 8 ΠανῚΒ ΟΠ ΠΌΠΟΙ ΤᾺ 

616 οαἰαπηαΐθ ρους ]]δδοῦ Αἴμθπαβ, οἶνθ8 οπηηΐα ραγδηΐ, τι σουίατη ΟὈΒΙαΙΟΠΘΠ 

[οΟ]ογατθηί. Μοχ ἃ Ραιβαμπία [,δοθἀφιηοηίϊοσιμη τορθ οἵ Πυγβαμαγο ἔθυσα πηᾶ- 

τα 6 ἀτπι ΟὈΒΘβϑῖβ, Οαπ Τη1]}11 ἔδτηθ τη ΓΘ μι, ρὰχ σομγθηϊ Ὠϊκ ἸαρὶθαΒ τα 
Πᾶν 65 ΠΟΠΏΪΒΙ ἀποάδοίτη Πμαρογθηΐ, οχϑιι 65 τονοσαυθηΐ, αἸΓαΘγθηΐ ΤΩ ΠΓΟῸΒ ἸΟΠΡῸΒ 
οἵ Δ θαροιη 0 }}8. ΟΠ. ᾿ ρου απ ἰγαάογθηΐ. ἰππρϑῦῖο ΑΒΘ μάσγαμ ὑγὶρὶπία 

νΙΓ 8 ὑγϑαϊίο Πυβαπου αταστη οχραρπαῦῖ οὗ τηᾶρμᾶ 6 τοίο Ὀ6110 ρβοιηϊα αἰϊΐα- 

[8 ρατίδτῃ γθαϊῦ, Τυριηΐα ΥἹΓῚ ουτη Ἰορθ8β σΟη ΒΟ ΌΘγο ἀθὈογθηΐ, πηδρ]ϑίγα- 
ΡΒ. ΠΟΥῚΒ ΘΟΠ ΒΟ ΓΒ οὐ ῬΥθΒ1 10 Ππατγτηοβίδατμ ἃ 1 ϑοθ θη }18 θχρϑῦϊο ρῥτῸ 

Ἰαθιῖπι ορθτη τη φαθιηαθθ δα τπουΐθι ἀποθῦαηῖ. ΟΥἸδ|ὰ85. Ῥυποθρ5. ἐτὶρίηΐα 

ΨΙΓΟΓΙΙΏ, σπ 6. ΘΟ]]ΘρῚβ “ΠΟΥ μὰ τηαχὶπηθ Παρ αγοῦ Δανθυβαυ αι, ἸΘηΪ8 

ἀαρΡΡῈ βοηθθηΐθιη, μ6 πὰ] ΡΟΡΌΪα5 88 ΔΡρ]Ἰοατθῖ, τ στη ΤΘ]] 18. σοπηροβίζα, 

{71 ΤῊ1}}11ἃ οἰνίαπα Ἰθρὶῦ 4] Βα μητηδ πὶ ΓΘ ρ Ὀ]]οα πὴ θη θγθηΐ : τ] αι 5 υ πᾶ 
{δ άθρθ ᾿αθεπί, Ἠΐϊης Ἵ πθγαιμθπθιη ἴῃ βοπαῖι ΟΥἴὰ5 Ῥγ Ομ δοοαβαῖ. 
Ἰυρτορὶο 86 ἀδίθηαι 1116 αἄθο αὖ βθπαῖτιβ θατη ἈΌΒΟΙν ΘΓ γ6116 νἱἀογοίασ. ϑοᾶ 
ΘΔ] απ] ηἶὰ δι ΟΥἸ145 οἵ Δυτ [18 ΠΟΙ ΠἾ1ι8. ΠΟΓΆΪ 6 ΠῚ δα Βα ρΡρΡ]Ἰοἴαπι ἀρβέγαὶ 

ΟΡ. 4: 7αθει. πα ᾿ΓΠγαβυθιιβ “618, αὰὸ τλ}]} ΑἸΠΘηἸθηβίτιτη οχβι]θθ 856 οοη- 
τ]οτηΐ, οατὴ Ῥάιιοῖ8β Ῥγοίθοίςιιβ ῬΏγ]Θη οαβύθι] τ οσοιιραΐ, οἱ ογθβοθπίθ 580- 

ῬΏΠῚ ΠΙΪΠΏΘΙῸ ἸΠΟΧ {Υ̓ΓΔΠΠΟΤαΙΩ ΟΟΡΙα5. δ ΟρΡρΡιυρπαίομθπλ ῬΏγ]685 ρῥτοΐδοϊαβ 
νἱποῖῦ, ΗἸ, αὐ Βαθογθηῦ ρου αρίιιη, 1]θιιβῖπα ὁσοιραηΐ, ἰΠ60}15 ποίαγια ἔγαπ 8 

Οἰγουμην Θη 18. «{Φ6τὴ “ΠΠγάβυ θ.]ὰ8. ποοία ῬΙτθθμη ὁοοαραΐ, οἱ τηοχ ἴῃ Μαηγ- 



Ὅν. 2. 

ΨΈΕΙΒΚΙΙ. Ἰχν!ὶ 

οὨϊα ἔαπαϊδ δάνουβαυῖοβ : ἥπὰὰ ἴῃ Ῥαρπα σθοϊα]ς ΟΥαβ. Ταπᾶάδμη ρορυΐιβ 
ΔὈγορθίο {γ]ρΊ ἴα νΊΓΟΓΙΙΠῚ ΠΡ ΓΟ ἀθοθανΓῸ8 οσθαΐ, Ομ ἴῃ ΡΊΓθθθῸ δχβιι]68 
86 Τ]ΔΡῚΒ ΤηΔΡΊΒΩΙΙ6 ΘΟΠΗΓΙΠΔΓΘηΐ, ΓΓΒιι5 Γυυβα πον δοοῖπι τηδχίτηθ ἰχαρὶηΐα 
ΨΙΓΟΤΊΙΠ ΟἸΙΠῚ ἔγαίγθ ΠΔΙΙΔΤΌΠΟ νηΐ, τῷ ΘΧΘΙ]65. ἔθυσα τηδγ 16 ΟὈΒ658085 δᾶ 
ἀδα!Ποποπὶ ΘΟ Ρ6]]ογθηῦ. (ἰδ γὸβ σατπη οχ βϑηΐϊθης βυοοθάοθγ νἱἀογοίαγ, 

Ῥαυβδηϊαβ ᾿ην 6 η8 ΤΠ γβαπαγο, ποιηΐπθ αυϊ θη ΒΕ. ΒΙ410 οἱ νϑηϊῦ, βεἃ στ ἰρβᾶ 
ΨΉγαΒυθα]ο. Πΐααιιθ ροβὲ Ἰονία οὰπὶ 'ρ50 ρτοα οἴατη δά τἰτϊαβηιθ ἐο ΠΟ Π]5 
ΑἸΒΘΠΙΘΉ868. τηϊδὶδ, Θοβα 6 Ρου πον αὐ 1, ΟΘἀθοιπ ΟὨἸΟΥ τη ΔΥῸ 56. βδαιια 
δ γτοϑςπθπδπη ΘΟΠΟΟΥἰάτὴ ρογιηϊςογθηῖ. [1,ΔΟΘ ἀφ ι ΟΠ ΘΓρΡῸ τηϊβουπηΐ 

αὐϊηάθοῖπι Ἰοραΐοβ, αὶ οὐτη Ραϊιβαηΐα γτ68 ΑἰΠθηϊθηβίθτη ἢ18. ΘΟ ΠΟΉἾθι5 
ΘΟΙΠΡΟΒιιθυαηΐ, αὖ ὨΪ ἸΠΙΘΙ 8586. ῬδΟθη Παθογθηΐ οἱ δα δὰ αυϊβαᾳιθ ΠΟρῸΌΓΙ 

ῬΙΘΘΙΘΙ τηδοϊβίγαΐιιβ γα γθηΐ ἢ 51 411 δουαμη αυἱ [αἸββθηῦ 1π ὉΓΡ6, δαΐαπι 510] 

ἴῃ θα Ἰοσῖπὶ ΠΟ Ραζατρηΐ, 115 Ροΐθϑίαβ βϑβϑί Ε]Ἰθιβῖηα τηϊρταηαϊ. Ῥδμ]]Ὸ ροϑίέ 

ΟΠ ΠῚ οχ Ε]θιβὶηθ Ὀ6]]πῈ τηονογεπί, θοσατῃ ἀποῖθιι5 ΟἸΤΟυ νη 15. ΔΙΊΠΘηΙ- 

ΘΗΞ6Β Ἰερα ἀμνηστίας αἸΒΟΟΥΙΑΒ ΟΠΊΠΘ65 51|50Π]ΘΥηΐ. 

ΗΟ ΤΙ: 

Οντοὸ δυχίϊια 1, Δοθ δϑουηοηΐοσιιπὶ μοί! δάνθιβιιβ Αὐαχθγχϑιη ἔγαΐγοιη ὅδ8- 

Τηΐτ5 ΠΥ Οτι5 ἐαύατη δα (ΟἸΠοἰαπ ργοϑίας ἰοῦ. ἝἋσθοὶβ Αβϑιδῦιοῖβ σοηΐγα 

ΤΊΒΒΑΡΠΘΓΠΘ ΠῚ ΔΌΧΙΠΟ τη πη 1.Δορα θουη θη} ὩῬΠΙΓΟΠΘπλ, οαἱ ΑὉΠΘΠΙΘΉΒ65 

Δα] πηρτιηΐ δααϊῦθβ, 4108 1 6110 ρϑῦῖγα σαριθθαηῦ. ὥς τηθα]οου [6 ᾿πβίσιο- 

[5 ΙοῃϊοαΒ. οἰν  αθβ αἰσαπαθθ ὑποῦαγ, «({4π|ὶ το οῖΒ ΟΥΤῚ ΠΌΡΟΥ 500115. ΟΌΠῚ 
ΓΒΙΡΤΟΠπΘ. ΘΟΠ] ΠΟ Γ15. Ὦϊς Δι δ ῖοῦ ἔαοίιιβ οὐδ Π 1Π ΟΔΙΏΡΟ οὑτὴ ΤΊΒΒΑΡΠΘΓΠΒ 

σΟΠΡΎΘαΙΘθαΐαγ. (ὑδίθυιι μη Ρ] 165 οἰν!αΐθβ Βροηΐθ 856 οἱ δα]πηροθδηῦ ; ̓τη})6- 

ΟἸΠΠΟΓο5. απαβάδτη νἱ οχραρπαθαῖ. [ἢ Ορριρηαπάα [ατῖβα ααδὲ αἸοϊαγ 4} )- 

συρίϊα οτιπὶ ἔτιιβίσα Ὠϑογογοί, ᾿ιϑϑῖι8 θϑῦ 80 ΘρΠΟΥῚΒ ΟἿ ΘΧΘΓΟΙδιι ἰΥ8 5116 ἸῺ 

Οὐδγίαιη. ΤΙ ΡτΟΩὶ ϑασοραϊέ Π ΥΟΥ 445, Ἱπρουαίου ΟΔ]1 155: πη8, απ σα 
'ΓΓΊΒΒΑΡΠΘΓΠ6. 86 σΟΠ] ηρὶξ, οὖ 815 ἀπτιπὶ ἰαηίτιη Πάρος Πποβίθιη ῬΠΔΥ Πα Ζυμη. 
Μαηΐὰ Ζθη15 ΠΥΡΆΓΟὮΙ ἘΙΧΟΥ τηουῦτο τηδγϊΐο ᾿τηροίγαγαῦ ἃ ῬΏΔΥΓΠΑθΑΖΟ τι Βαίγα- 

ῬΙδ ΠῚ ΠΊΔΙΙΓ βογναγθῦ, οὔ ΘρΥΘΡῚΘ ΟΠΊΠΘΒ ΓῈΒ 5885 σοβϑοσαῖ. δα θϑτὴ 1ηζθγίθοϊξ 

ΜΙαϊαβ ἤ]ϊο πηαῦϊτ5. δ᾽ αβαθ αἸ ΠΟ ΠΘῚ ᾿ἰηναβιί. Δα ππ6Πὴ Ὁ]ΟἸβοθπα τιπ Οτη 
886 Ραγατοί ΡΏΔΥυπαθαζιιβ, νηὶ ΤΠ) γον 185. οὐ ΘΟ Ρ] γ65. ὉΓΡ65. ἴῃ ἀβαΙ ΠΟΠ6ΠῚ 
δοσοριύ. (ὐΘΌΤΘΠΘΠ γΈΓῸ ΟἸΠΔ ΟΡΡΌΡΠΔΓΘ νο]]θῦ, οἶνθθ ᾿ην]0 πΓ15 ῥτερίδοίο 

61 86 ἰτσαθαπί. Ηϊης δἄνογύϑιβ ΜΙαϊδπ) ρῥτοξθοίιβ ϑσορϑιη οἵ ἀθυριμα τὺ 65 

6] 18 1ΠΒΙΡΉΙΟΥΕΒ ϑίι. Οσοαραν!ῦ, οὖ ΤΡ απὰ5 Μαπηΐα οΟ]]θραγαῖ ΡΘΟΉ]18 
αἸταῖπι8 ΜΊΑ] ραΐογπα θοπμὰ σοποθββιῦ, τ}]}10685. 6] 5. 5101 Δ αἸΧΙ ΤΠΘΓΟΘΗΔΤΙΊΟΒ. 
Ηϊπο ῬΠδυπαθαζιβ οὔτὴ 60 ἴδοϊζ πα πιο]85; ρΡ86. ΡΥ Πίθιηθπὶ ΒΙΓΠΥΠΟΓΠῚ 

ΤὨγδουτη ΤΘρΊΟΠΘΠ] γαβίαί. ἴεγο τϑάθαηίθ δα ΤΠ υου]]δτη γϑπουιιπΐ ἀΟΠΊ0 
Ἰερδί!, αὶ πη ρουτιτ οἱ ργοσοραγθηῦ ταϊ]ζασηαιιο Ἰασθααγοπΐ νἱγίπίθπη οἵ Ἰηΐθ- 
συ αΐοιη. γον] 88 οατη οΧχ 1546 Π1 διιἰββοῦ Ἰθραΐοβ 6 ( ΘΥΒΟΉ680 [1586 ἃ 
Το αι 115 πὖ ταυτὸ ΤΏΤασΟΚ ἃ ΟΠΘΥΒΟΊΘΘῸ δύσουθηΐ, Γυσϑιιβ σατὴ ΡΠΔΥ- 

ΠᾶΡαΖῸ ρϑοίτιβ ἱπάπιοϊαβ ἰδές δὲ ργοίδθοϊιιβ, δῦ τυτὶ ΟΡΟΓΘ βίγθημθ ρογίθείο 

ΚΘα Ὁ ἴῃ Αϑίατη εὐ Αἴδγηθα ἃ (ὑβιουυη ΘΧΘῸ] 1) 5 οσσαραΐδιῃ ν] ΘΧραρπηαν!ΐ 

ΘΔΙΉΠτ16 1ΐα ΔΥΠΊαΥνῚ τι ἴῃ θα Π. αΠΟΙ168 ἰδίας νϑηϊγθῖ, σοτητηοᾶθ ροβϑοῖ αἰνοῦ- 

ἴεσθ. [πάρ δι Ερμθθατη. [Θραῦ ἃ τθθοῖβ ΑΑβιδίοβ Τ᾿ Δοθ θη οη105 ἀοοθηΐ 

ΤΊΒΒΑΡ ΠΟΥ 6 πὶ ἰΐα ΡΟ5586 σορὶ τὖ 5101 ΠΙθογίαΐθπη γοἀογοῖ, 51 (ὑασῖα, ὉὈῚ 6]}85 
βββϑῦ ἀοιηϊοι τη, Ἰηξεβίαγοίασ. ΨΦαθθηΐ ετροὸ δρθουῦὶ ΠΟΥ] ἀατη ἰδίας ἐγ η8- 

ἶγχθ. δεποιαΐ {ππῈ ἴῃ θαπᾶθπι (ὐδγιαπὶ οατη ᾿ΠἸΒΒΑΡΉΘΡηΘ. ῬΠΏΔΡΠΑΡΆΖΙΒ: 408 



Οδρ. 3. 

ΟδΡ. 4. 

Ὁ Ρ. Κ. 

(δρΡ. 1. 

Ἰχν]] 5ΌΜΜΑΒΙΑ 

οαπὶ Πογου αβ δοσθριββοῦ Μωδπασατη ΤΌΓΒΙΙ5. {ΥΔΉΒ11586, ὑγϑηϑι οὐ 1ρ86: 
Τηβίσγυχοσγαηΐ Ῥοῦβοθ θχϑγοϊζιτῃ, αὖ ΤΔΟΘἀθουη ΟΠ]Ο8, 4105 ΒΘΟΌΓΟΒ οὐ αἸβραϊαΐοβ 

ἰπβθααὶ ραΐϊαθαηΐ, ἱπηραγαΐοβ Ορρυϊπημοσθπ. θα Το γου ᾶαβ αὐτὰ ῬΓΟΡ ΙΒ 
δοορββίββοῖ, γα σορηϊία σοη θβθ τη 5805 δα Ραρηδπὶ ᾿πδίσυχις. 864 ΤΊΒβαρΠοΥ- 

Π68 τηθίτι ΟὙΘΘοοστιπι τηϊϑῖῦ ααἱ Ππὰπὶ δα ΠΟ] οααΐατη ἰηνιαγοπί. [οῖπαθ Ρὰχ 
βουναΐα δῖβ οοῃα] !]οηῖθὰ5 αὐ τοχ οἰν!αίϊθιι5 Οτθοοὶβ ΠΡρουίαΐθιη ἀαγοῖ, [,δορᾶφο- 

τηοηἶὶ ΒαΓπιοβίαϑ οχ βάθη γονοοδυθηΐ δ 6 τϑρὶβ αἰ ΠΟ η6 ΔὈϊγοπί. ΟΤΩΪ 1π- 

ΤΟΥ ΠῚ ῬΙΟΡΙΕΙ ἀπ ααβ ᾿π]ατία5 ΓΔΟΘἀϑοΟ ἢ ὈΘΙ τὰ ἰπία]ογαπί Ἐ]οῖὶβ. 5,6 
Αρὶβ τὸχ ᾶπὶ ἴῃ Βοβ συμ ἹΠΡΎΘΒΒΙΙΒ [ΘΥΤὸ τηοΐα, απι8581 αἀδὶ τηοηϊδι, αὈβίθυ- 

τἰΐα5 Θχθυοϊζαπ αἰτηϊδὶῖ. ΒαγΒΒ. ἸΠΒΘαΌΘΗΪ ΔΠΠ0Ὸ Ἰάοτὴ Ε]6ο05 ρβί δ, ΘΟΥΌΤη- 
46 ΤΟρΊΟΠ ΠΏ ΠηβοῖῈ ναϑίαν!:. Ἐραθιιηίθ οοβϑίαίθ ΕἾ6] ρᾶσοθτῃ ρείθηΐθβ Οὔτ- 

παδγαπΐ παῖδ σΟΠ ΠΟ μθι8. Μοῦβ Αρὶαϊβ οἵ οοηΐθπίο Αρδβιϊαὶ σαΠῈ 

Τιβοίγο μία ; οὐ 1116 ταῦ ΠΒΌΟΥ ΤΘΡῚῊΪ ΒΙΙΘΟΘΒΒΟΥ Ὀγϑ]αἴπιβ θϑί. Αρϑβὶ]διιβ ΟἹ ΠῚ 

ἔδυθ δηπατα ΟΡ ΪΠτιϊββοῦ ἱπηρθυϊατη, Ρου]οα]οβα δχϑί δάνθυθβ ϑραυίαποβ 

σΟΠΒΡΙΓαἴ1ο ΟἸπδαοηἶβ, 4] 86. ΟῚ πίθου ῬΥΙΠΟΙρΡ68. ΡΥ Δ ΠΟΤ τη ΒΔΌΘΙΙ ΦΟῪΘ 

ογοθαῖ. δα ϑρῇῃουὶ ἴῃ διιοίουθβ 6811148 ΘΟΙΡΥΘΏΘΏΒ05 ΔΗ Πυθα τί ἴα 6 
1ῖὰ ἀδρυϊοσαπῦ ρϑυϊοα!ατη. (Οὐπὶ πυιποϊαίππι οββοῖ 1 Δοθ ἀφο] 0 6 ΠΊΔΡΉΔΠῚ 1Π 

ῬΗΟ ποθ. ΟΥΑΙ ΟἸδ5561Ὶ, 86] ΘΧρθα! ΠΟ ηθῖὴ ἴῃ ΑΑβῖδπΠὶ 886 ρᾶγανιῦ ΑΡρΈΘΒΙ]Δ18, 
Δα)αποίο Πυυβαπᾶστο. Οὐτὰ δαΐθιῃ ΑΡΠΊΒΠΊΠΟΙ8 ΘΧΘΙΉΊΡΙΟ ΑὉ]146 βδογὰ [δ αΓΘ 

Ἰηϑεϊπἰ55θΐ, ἃ Βοροίδγο 5 σοπ 16 ]|1086 τη ρϑαϊαβ ρμθβιτὰ πανίρανῦ. Αρθ- 

8118 15 ΟΠ| ΔΡΟΓαϊδβοί ΤΊΒΒΑΡ ΘΓ 86 δα ΠΙΡογαηδβ ἀσθοαβ ἴῃ Αβια οἰνιθαίαβ 
γΘη1586, πα ο185 Β1ο 1 ΓΘ] σα ο ᾿πίουροβιίο ρϑοῦαβ, ἀπτη ἃ ταρο 1Ππα σοπῆ- 
σεγδί, ὈθΙ]ατη σοτηραγανῦ : 566 το] ρίοβα βάθη βεγνανι Αρδβιαῖιβ. [πζουΊ τὴ 
τοὶ Αϑιδῦοὶ Τυβαηάσγαμῃ ἴα ΟὈΒογναθδηΐῦ τὖ ᾿ΙΡ86 Τορὶβ, Αρθβαιβ ὈΥΙν 

ΒΟΠΊΪΗΙ5 Βρθοΐθιη Παθοσοῖ. ὥὥθηβιῦ Πυυβδη θυ θα στ ΟΠ ηα] Αρθβιδιτα ρου 6 

ΔῸ 60 τὖ 5101 Δ1101 8]1 14 τ που ]5 σ ΘΠ πὶ δβϑιρμαγοῦ. ΜΊβϑιβ ΕΓΡῸ ἴῃ 
Ἠδ]]θβροπίθχη οἴβὶ Αρθβη]α9 ΠΟῚ ᾿ΠῸΠ]6 ΠῚ 56. ΡΥ θΘθαΐ, ἴδιηθη ΟῚ ΤΠΔΡΉΏΒΙΩ 

ΔὉ 6ο ἰηϊραΐῖ ρταύϊατη. ΤΊΒΒΑΡ ΘΓ ΠΘ5. ὩΟΥῚΒ ἃ ΤΡ ΤηΪβϑὶβ ΟΟΡῚΪ5. ΒΌΡΘΓΡΙΒ 

ὈΘΙΠατα ᾿πα τοι Αρέβι]αο, ἢἰ εχ Αβία θχοθάσλί. ὅϑ'εα Αρθβιϊαιιβ Ὠ1Π1] ἐουσιτ8 ἴῃ 
ΡΗγυρίδπι ᾿ΓΓαρΙῦ οὖ τηᾶρτιὰ ρχδθᾶα ροὐπ8 οϑῦ. ΟΠ ῬΘΓ δ] ααοα ἐθιρΡῈ8 

ὑπΐο 1181 ΓΘ ΊΟΠθτη ἀδρορυ]αίτιβ οβϑοῖ, οαϑὰι σΟπουσσιηὗ δατῖῖθ5 ΑρΌΒΙ] αἱ ΘῸΠῚ 

ῬΠΑΓΠΑ 821 δα αἴ τι8, {105 1116 ΡῈ Π6 νἹοΐοσθβ ἴῃ ρϑτη σΟῃ]θοΙΐ Ῥϑαθϑίστὶ Θχοσ- 

οἷα. [ΤηΒΘα ΘΠ α16 ΟοἸαΠῚ Βαοῦὰ θοϊββοῦ ᾿ηΐαιιβίο ΟἹ, γΘΥΒ115. ΤΔΥ6 58 60ῃ- 

γογ οἱ δααϊζαίτι πηΔ ΧΙ Π16 56 ᾿Ππϑί θσο σοριῦ. [Ιπραηΐθ νοῦ ρϑϑιαὰβ ΕΗ Θβὶ 
ΒΌΤΩΤΩΟ 810 ὈΘ6]1π1Πὴ ρᾶγαν!ῦ. [6] πᾶθ ροβίααδτιη οδ]]]ἸἸταΐθτη ᾿ΓΊΒΒΑ ΡΠ ΙΒ 

ΘΟ] αϑογαῦ, ἈΓΠῚ18 ΘΕΆ ΘΠ ΒΌΡΟΓανῦ. [ρ88 ᾿ΠΙΒΒΆΡΉΘΓΠΘΒ. ΟΠ ἴῃ Ῥαρηδ ΠΟῚ 

δαξαϊββοῖ, Αὐίαχθυχὶβ ΡΓΟΙ ΠΠΟΠ15. ᾿ΠΒΙ πη] αἴτια πη τη1550 “ἸΓγαυιβύα Ἰηξθγῆςσὶ [π8- 
δι. Α ΤΙ γασβίθ σὰπὶ Αρθϑ]αιβ οχ βὶα ἀἰβοθάθγ ᾿θοσθίασ, οὐ ἢἰς Ροῦϊαβ 
ΓΟΡΘΠῚ ᾿ΡΒΌΠῚ ΔΑΟΥΙΓῚ τηϑα!ταγθῦαγ, ααἸπαπαρτηΐα [Δ] ΘΗ {15 1116 σθθοοβ ἴῃ Επαιτορα 

ΘΟΥΤῸΡΙ, αὖ ὈΘΙ]ατα [Δοθα πη 118 ᾿ηΐθγγθηῖ, (1146 στοπὶ ᾿πϑυϊπογαηΐ, χαὶ 

ΡῬΘουΠἶαΒ 1185 δοςορογαηΐ, ἴα αὖ 1051 ΤΔΟΘ 011 ὈΘ]]ππὰ τηόνογα οἱ ᾿ΓΠΘΡα- 
ΠΟῸΒ Ῥοΐθσα οοδοῦϊ βϑϑαπί. ὥὔὐθα ᾿ηζο]]οΐου 11ὰ Ὄχρθαϊο οοϑϑὶῦ. [Τηϊογίθοϊο 

Θηϊτη δα Η]ανύτιπι ΓΒΑ Πα ΤῸ ΤῸχ ᾿0886 Ῥαϊιβδηϊαβ Βροηΐθ οαπὶ Θχογοϊξι Δ]: 

ἋΣ ἈΌΒΘΠΒ ΟΥΤηΪη6 ΡΓΟΑ ΠΟ ΠἾ5 ἀατηπαΐτιϑ  δρθδθ ΠΊΟΓΌΟ τογίιιτ18 6ϑύ. 

8 1Υ. 

ΘΡΙΓΠγ] ἀαἴ18 δυάδι Α ρ βι]αιιβ ἴῃ ΡῬΑρΡ]αροπίδιη ργοΐθοϊβ οἰτὰ Οὐγα τορθ ἰηϊξ 
βοοσϊοίαίθεῃ : οἱ τηδίγϊτηοηϊο ᾿πηρὶς ΘρΙ [τ] αι Πα. Ἠ]Ώογπα σοηβεϊαϊξ 
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ΟΡ. 8. 

ΜΈΕΙΒΚΤΙΙ. [ΧῚΧ 

ΠάΒου}}. Ηἰς οὐτὴ Ηοιρριἀαὰ5 ργοαϊαμπη ΘρΎθββιιβ ΘΙ ΗΓ ΔΓ] ΤῸ5. οαρίαβ 
Δ δία] βδοῦ, ἢἰς ποοίπι σατη 515. οἷα δα Αὐϊδοιιτη 4011. Μοχ ΑΡο]]Ορ δ Π 68 

ΟγζΖίοθηιιβ, ΠΟΒρ65 οὖ ῬΠΑΥ ΠΑ θ8 21 οἱ Αρθβιϊαὶ, ρογίθοι. αὖ ὮΙ νθηϊγθηΐ ἴῃ (0]10- 
ααΐυχη, ἴῃ απὸ ῬΠΑΓΠαθαΖζιιβ δῆς {π]10 σΟΠαΙΠΟΠ ΘΠ αὖ 51] ἃ Ταρθ ῬΕΥΒΑΓΊΙΠῚ 
4118 ΟὈ] ἀΒΡ᾽ πὰ ᾿πη ΡῈ. 10 510] 1ο]αΐτιν, στὴ ΑρΌΒ1]40 βοοϊθίαξζοτη [δοϊαΐ, Β1η. 1081 

ΒΌΓΙΩΓΩΤΙΠΠ ἸΏ ΡΟΥΙ ΠῚ ΘΟ [αὐτι, Ὀ6]] 1 βίγθητιθ στη ἀρθβι]80 ρογαΐ. 1)6]6ο- 

[αῦτιβ 6118 ΟΥ̓ΑΙΊΟΠΘ ΑρΘΒ1] 15 ΒΡΟΡΟΠΑΙ 58 βίας τη οχ 6]115 ΑἸ Π0η6 ΔὈΟϊζασιτη, οἵ 
σΟΠοδβϑὶῦ ἴῃ σατηρι “ΠΘθ65. ὅϑ'6α οὰπῃὶ πηᾶρη δ ΠΟ] ΓΘ Δαν υβιι8 ΓΕΡΘΠῚ, 

Τογοοδίγ ἀοϊηθπι δα ἀοίθπ θη δηη ραίχϊαιη. [10 δα] ηοιῖ5 οχ Αϑὶα 
506 115 ΘΟ 61η 1{1Π6γ6 τϑα}ῦ απὸ ΧοΥΧοβ δα θΘ]] πὴ (ἀτϑθοῖθο ΘΓ Θμπτη ἱναγαῦ. 
Τηϊουῖτ οατῃ (ΟΥΙ ΕΠ] στη 500 }15 46 Ὀ611 ταϊϊοπ σοπμϑα]ζαγοηΐξ, ΠΟΘ ἀφο ΟΠ] 

Ἶάτα ἴπ ἀρττιτη Ῥγοσθββοαηΐ ΚΙ ογοπϊοσστη. [ἢ Ραρηᾶ 5001] [,ΔΟΘΕ ΘΟ ΠΠΟΠΙΟΤΊΙΠΩ 

σοἀπηΐ Ῥγθίου Ῥδ]]θΠθθοβ, ᾿ρ81 νἱποιιηΐ δὲ νἱοίουθβ ΒΟοιοσιιπ τϑαθιιηΐθθ οϑ- 
ἀυηί. Ναυποϊαίαῦ ποθ Ραριμα Αρθβῖαο, αὶ σοπίϊπιιο οἰνιαίιι5 ΑΙ βιαίιοἷβ 

ΘΠ 6Π| ΠΙΙΠΟΪΔΡῚ ᾿8ῖ. [ἢ Ἴ Π6ββα!α νοχαίτγ ἃ Βοοίογι πὶ 506115: 564 φααυὶ- 
{Ότι5 5115 ᾿ΓΠΘΒ Βα ]085 Ρ5085 δαυϊξαξιι τηαχὶπη8 να]θηίθβ νἱηοϊ. Αα Βωοξδιη δο- 
σοάθη! ΠΌΠΟΙ Δ υαγ (6 ἸΠἔ6]10] ριιρτα ΠᾶνΔ]1: 0 αἰββιπυυ]αΐο οβδοὶϊς αὐ 
ἴῃ Ἰ6ΥῚ ῬΓΌΪΙΟ ᾿μΔΟΘἀ ΠΠΟΠΙ ΒΙρΟ ΓΙΟΥ͂ 65. αἰβοθάθγθηί, Ῥαρπᾶ δα (Ογοπθδπιὶ ἴῃ 

δδα 6 νἰγίτιβ Αρθ811α]. ΕἼηϊῦο Ὀ6110 ἀβοϊπηδπ ρᾶγῦθ ΠῚ. ΡΥ 80 Θοηβθογαν ΑΡΟ]] 

Αρυὰ Οὐ πίῃ!οβ υἱπηο Εὐπο]θοσιιτὴ αἴθ ορ(ϊπηαῦθβ ρϑοὶβ σρΡΙ αἰ Ὁ δᾶάνοι- 
ΒΔΓΠΒ ΠΘΟΟΡΙΠῚ οϑαἀπηΐαγ. ΑὉ 60 ἰθιροῦθ οὰπῃ ἰοΐα οἰν ζα8. 5 ΑΥΡΊΝΟΓΙΙΠΙ 
αἀἸοποῖη νεϑηΐιγα νἹἀθγοίασ, Ῥαβιτηθ] 8 οἵ ΑἸΟΪ θη 65. ἴῃ ῬΥΓΘΘ514115 δα Ρουδα8 

σοηϑίζαι! ποοία Ῥγαχιΐαμη Το ἀϑουποη ατὴ ϑἸσγΟηΘ σου πΠὶ 5115 δἀἀπούατη Ἰηΐτα 
ΠῚΌΓΟΒ ΤΘΟΙΡΙαηΐ. Τηβοαααΐο 16 ἔαοΐα ραρτα νἹποιηΐ Το ἀθουηοη]ὶ, αὶ ἀ οἰ η46 

Ρᾶγίβ τη ΓΟ πῇ ἸΟΠΡΌΓΙΠη αἸγαΐα οἱ δια απίθ ΟΥΟ τ γ ομθατιθ οαρία ται ΘΓ Πε 
Ἐριἰοΐαπη. [πᾶϑ σοπαιπιοί!{10 τα]]16 αἰτηαιια θ6]]αύατη. ΤρὨΪογαΐθβ ἰσγαρὶῦ ΡΏ]1- 

ππίεθιῃ : ῬὮ]14511 Βροπίθ δισαββαηΐ 1 ΔΟΘἀϑοοηἶο5 ᾿ἰβαιθ οἰνιςαΐθη βαδτη {π- 

δηάἄδτῃ ἰγααιιηΐ. ΑἸΠΘΏΙΘΏΒ6Β ΤΠΠ7Ὸ5 (ΟΥΙΠ ΠΙΟΥ τη αἰτιιΐοβ γοβοϊαηξ : 4108 
Αρδβιϊαιιβ ΓΌΓΒιιΒ ἀπ] πγ΄. Ροβίθα οὐπὶ ῬΊΓΘΘῸ ρογίτι (ΟΥ] ΓΠ11 ΟρΘ5 8:185 
{πΘ ΘΠ 11, ΓΌΣΒΙΒ [ΔΟΘαΦΟΙΊΟΠΙ ΑρΘ5118Δ0 αἀποθ ὈΘ]]Π τη 115 ᾿πία]οσηί. Ηΐϊς 

ΟὕΤα ΤΘρΡΟυββθῦ ΡΟΥΓᾺΠῚ 11}11Π0 ΠῚΔΡΎΟ ὈΥΘΟΒΙ(1Ο τητιη]τη, 6811}14.6 ἴδοις αὖ ῥτθ- 
Β16ἸΑΤῚ αἰβοράογθηΐ ᾿ρβιαιθ ΘσσαρΡΘηα] ροτίμβ [ἀου]ζαΐθπη ργεογθηΐ. Οσσαρανὶΐ 
οἵ σαβίθ τὴ : 480 ζδοΐο 11 φὰϊ Ηδγθῦτη σοηξιρογδηΐ ΒροΟηΐΘ 88 5866 051 ἀ6- 

αἸάογαηῦ, Ἐπ5 1εο 18τὰ ἐσ αν πη οῖτι5. 46 τηοτὰ [ϑοθϑουηοηϊοσιτη (ε]βίᾶ. 
Νπ Ατηγο θθοβ δα σοὶ Ὀγαμάα Ηυδοϊ μία ᾿ζαγοβ Ρο] αβίθο Γρῃϊογαΐθ ἄπιοθ ρδι- 
οἷβ Ἐχοθρίβ οοποϊἀθγαπί. Αρϑβιϊαιιβ ἀθηα6 γε]οΐα δα ἀπθηπτὴ [ΘΟ Πδοττη τηοσὰ 
ἀοιηστη οϑί ῥγοΐθοίαβ. (ὑὰπὶ (Δ᾽ γ ἀ0}1}1 ΑΟΠΘΘΟΓ τη 5061} 80 ΑΟΔΓΏΔΗΙθῈΒ 
Ὀ611ο Ρείθγηΐαν, ἄθητιο 1, οθα ΟΠ} ἀππιοθ ρθβι]δο οχοϊαηῦαῦ δα ορθῖα ΑΟἤ 8615 
[γθηάδτη. (ὐὑπη ὮΪΒ ΕΓρΡῸ σοὨἠπποίτιβ ΑρΘβι]αιι5 Ασδυπαηῃίδτη ναβίαν! ΘΟΥΠη- 
46 σορίᾶβ ἔπαϊ. Νιυη]άτη ἰδιηθη σθρὶῦ ἀσθθη. δ 6 ΟΠ ΤΩ] Π115 58 {18θοἰββϑῦ 
ΑΟΠδοῖ5, ῬΥΟΓΪδιῦ 86. ᾿ΠΒΘα θη] ΔηΠη0 Ὀ6]] πὴ γραϊπίοργαίασιιπη, δία ᾿ΐα ἀο- 
Τηυτη τϑα!τ. [ΓηἸ0]0 νου 8 οατῃ ὈΘΙ] τὴ 5101 ἃ [ΔΟΘἀϑοιη 118 ᾿ηβίδγθ νἹἀθγθηΐ 
ἈΑΟΘΔΓΏΔΏ6Β, ΟΠ 15 Ββοοϊθίδίθιη, οὰπὰ ΟΠ δο 15. ρᾶοθιη θοοσιιηΐ. [ΔΟΘαΦΟΙ ΟΠ] 

ααΐοπη Ὀ6]]Π τὴ δάνθγβιιβ Αὐρίνοβ ἀθοθυμπηΐ : α1085 ΑΙΡΈΒΙΡΟ]18 Ταρθηΐθ ΟρρΓθ8- 
805 γΘ δι θηΐου ΔΠΠΙχις. Μᾶρμπα γογο δπαδοῖα Ῥτοχί πη6 δα ὉΓΌΘΠῚ δοσδβϑιῦ οἵ 

ΤΠΔΡΉΠΙΠ) 115 ΒΌ6ρ6 ἰθιτοῦθη ἱποιιδδιῖ. [πηΐουὶπὶ ῬΠΔΓΠΑθΑΖι8 εὖ (ὉΠΟΗ, 

ΡΕΓ ᾿Πδ11145 δ ὉΥΌΘ6Β τ. ΠΤ 5 ΠΑΥΤηΟΒΓ15 [Δ ΟΘἰϑοι ΠΟ Ὠ]ΟΓ ΠῚ ΘΧΡῸΪΒ18, πη ]ῖο5 
5101 Βοοῖοβ δα) πηχοσαηῖ. ΑὈγάιπιπι νοτοὸ οἵ ϑαβίθση ἰθποραῦ Π γου ]]αβ. [ηϊ6]Ὸ 



ΟδΡ. 1. 

(δρ. 2. 

ἰχχ ΞΌΜΜΑΒΙΑ 

Δ ΠῚ ῬΠΔΥΠΑθαΖιιβ οπὶ ΟΟΠΟΠΘ τπᾶρτᾶ οἶα886 δα Ῥβ]οροηηθβιπ δοσϑαϊῥ οἱ 
ΤῊ] τη ] Ἰπηὰ ναβίαί. [π46 56 γσϑοὶρίθηβ Οὐύμοσα οσοιραῦ, οὐ Παττηοβία ργϑο- 
Β1ἋἸοαιιθ 101 το]]οΐο ᾿βίμπηα πη (ὐΟσ! πίΠΣ ῥοῦ, ἈΌΪ βοοῖοβ σοπῆγιηαῦ δὲ ρϑοιιηΐαᾶ 

ογπαΐῖ. Ηΐϊης οὔτ τϑαϊγοῖ ἀουημτη, ο]αββθῖη ΓΘ] τ} ΟΟΠΟῺΪ : 4], τὖ ΡΙΟΠἸβογαῦ, 
ἀοῖπ 8 τηπιγοβ ἸοηρῸΒ ΡΊ γοῖατιθ τητιπ] ΠΟ Πθτὴ τηᾶρπᾶ 6Χ ρατία τοϑοϊταϊξ 1[δορᾶθ- 
ΤΩΟΠΪ ἢδο Τα δα ϊΐα Απἰδ]οϊάδτη τηϊτπηΐ, ααὶ] ΤΊ θαΖο οχροπογοῖ 16 ΥΘΓΌΓη 

ΡΘαπηϊἃ Τορῖα ρΌ ΓΘ ΓΘ, ῬΘΟΘΙηΉ 116 σαπῇ ΤΘρΡΘ ἕδοογοῖ. Ἐχροηῖ Ὠἰο τπδπααΐδ οἵ 
οἴονί, αὖ Οὐ η685 ἰηβιι]δο δἵ οἰν!αΐθϑ Αβιδίϊοδθ βιπί ΠΡοτθ. Μιβοσγαηΐ οὐ ΑἸ Πθη]- 

Θη865 ΤΟΙ] απ] ατι6 Ἰαραΐοβ, ααϊθτι5 16 σο μα Ἰ1ο νἹ ἀθθαῦαν ᾿π]ααἰββίτηδ. ᾿ΓἸ ΓΙ θα Ζιιβ 

Τ᾿ ΔΟΘαΦΟ ΤΠ ΟΠ115 ΟἸάτη ρθοπηΐα ᾿ηβύγαοι 8 ΟΟπόοποτη σοπ]θοϊῦ ἴῃ νησιὰ δ ρτοΐθοϊιβ 
84 ΤΘρότη ἀ6 15 ΤΟ 5 τού]. Βθχ τηϊ ΘΓ Γαι τη δα τὸ 5 πηι ἰπη85 ρΌΥΘἢ- 

45. Ηἰἴς ἔαλνθραί ΑἸΠΘΠΙθηβῖθιιβ : ἀηᾶ6 Τ,ΔΟΘ ἀπ] ΟΠ1} δα νθυβαβ θιιπὶ τηϊττπιηΐ 
ΤΙ ΓΟΠΘΙη, 566 ᾿Ἰηΐατιβίο βιισσθβδα. Αα δχϑι1ε8 ΒΠοαϊογατη τϑϑυϊαθπαοβ ρο- 

Ρυ]αγθυηαιιθ βίδέιιπι [0]  ππτη 1 Δοθ ἀφο τηϊζὰπΐ Ἐποαϊσῦτη παπδΥ ΠῚ ; 
ΠΙρΡγΙ δι δαΐθπὶ δάνθγβαβ δίγαϊμαιη. Ἐϊοάϊοο 1, ΔΟΘἀδουη Ὁ} Βα ὈΒ1 610 οὕτὴ 

ΠαγΊθτι5. τηϊψίπηΐ “ΤΙ Ε]θαατα ; ΑΥΠΘπΙθη8685 δάνθγβιιβ 1105 ΤὨγαβυθαϊσιη. Ηἰς 
οἸηϊθϑθα Ποάο Τ Ὠγαουτη τορδθβ ἀἸββιἀθηῦθβ σοπο Πανΐ, οἱ ἀθῖηαθ ΒυΖαηίο οὗ 

ΟΠΒαϊοθάομθ σϑεοιπρογαΐα 1 ϑθυτη πανῖραῦ οὐ Μυ 16 ηἾ5, 488. 5018 υτῦ8 ΑἰΠθηῖ- 
ΘηΒΙθ5 δ τηδηβογαῖ, ΘΟ ἥγτηδίβ δα ΜοΕ ντηπδτη 1, οθἀϑο ΠΟΠ]05 νἱποῖς, [ἢ 
᾿ΓΉΓΑΒΥ 11 80 ΑΒρθῃ 115. οοοἶβὶ Ἰοουτη βα!ποϊαπῦ ΑἸΠΘπΙθηβθ8 Αρυυυβίθτη, οἵ 

ἴη Ηε]δβροπίσμῃ, Ὁ] [Δοθἀθθιηομῖ ΑΠαχΊθῖο ἄπποθ πηα]ία τη] θα ηίαγ, ταϊτππηΐ 

ΤρΡΒϊογαΐθῃ. Οἱ ροϑβύ Ἰϑνὶα ργωθα συτη δοσορββοί Απαχιθίθτη οὑτῃ 5115 Δη- 

Δ ηἀστιτη 8011588, ποοῖπι Αθυάστη {γα]θοὶς οἱ σθἀθιπίθιη 6χ 1Π514115 ὀρργεβϑιῦ. 
ΑΠΑΧΊθ τι 1086 ἔογ ον Ραρ Δ 5 σΘΟΙ 1 ; οἦτι8 δαΐθμῃ σορίθθ ρᾶυῦϊπι ἔπρα Θ]αρ 888 
ῬΑΥ ΠῚ οϑθδ88 βιιηΐ. 

θῦνε 

Δὰρτηοίαβ 1,Δοθἀοιηοηϊου τη ρϑυτηΐϊβϑα 6χ Αὐοα ργϑθδβ ἀρϑηΐθβ Ορραρπδηΐ 

ΑΥΠΘηΐθηβεθ. Ἠοσιπὶ οἰαββοὰ Το]οαϊα5 1, οθαθουηομῖτβ αραί. ΕΗοΠΟΥΘΒ 

εἸθυῦο. ἃ τὰ Πρ ὰ5. ΠΑΌΠ]. ϑποοοβδιὶ οἱ Ηΐογαχ, οὐ Βαϊ Απίδ]οϊαβ, ααὶ 

ΝΙΊΘΟ]ΟΟμτπ τηϊτῦ ΑΡγάστη. Τηΐογίτα Ἐλιπουηῖιβ ργϑοξθοίιιβ ο]αβ818 ΑΙΠθπίθη- 
βΒίστη στη 80 Ζρίηα ποοίπ ῥτοΐβοϊιβ Αἰ] σατη δοοθαθγεῖ, ἀΟΥροραβ [Δοραφ- 

ΤΠΟΠ}15. στη ἀθοθπ Πανῖθιι5 τη ]ο0 Ἰηὔεγνδ]]ο ἰαοϊΐα ᾿πβθοιίτιβ Θατη ΟΡΡΥΙΓηΪ, 

οἵ σαρ(18 αιυιαύς που {τ γθιι5 ῦστπαιη γοάϊς. Εοάοιη ΟΠ Ότϊαβ ἀθῖπαθ ποοία 
ψϑοΐ5. ἸΠ5164185 Ροηϊύ. ἔθ δπἰτηδάνουβα (Ουροραβ αὐτὶ ἐξ ρΊ 615. Δ1Π|566 οἱ 

ΟΟΟΕΙΥΪΌ : 5664 1086 οὕτὴ τη}{15 Ζὺρτποίατιιτη οδαὶϊῦ : το] ααὶ ἀΠιρίαπί. Ηΐϊπο 
ΓΌΤΒΙΙΒ Γ“Π 6] αὐ 15 τη βϑιιβ Τρ ΠΟ τα] απὶ ρατιᾶϊο οχοριίαγ. Ηὶο οὐτὰ ἀποάθοϊτη 

ΠΑνΊΡτι5 Ἰρϑιιπὶ ῬΙγοθθιιτὰ ποσί ᾿ηνδάθυθ αιδτιβ ΔΙ απιοῦ πᾶνθιι8 ΑὈτορύ8 Ζ)ρῚ1- 

ὨΔΙ ΤΘΥΘΙΒΊΙΒ 6 τα Πδα 15. οὖ τηἹ 15. ΒΘ. ρΘηα1α Ὡὰστηθγαν. Ἀπ]  ἄδτη 
ΑἸΠΘΠΙΘΠΒ65 ἴΠ ΘΥΤΟΙΈΠῚ ἱπάπιοῦ] ἔττιβίτα Ῥουβθα ππηΐγ. [ρ86 οοπίτα ΤΉγαβυ- 
Ῥυϊυτη (ΟΠ γίθηβθπη οἴτὴ οοἴο {γγθυῖθιιβ οαρὶς. Ῥοβίθα παν α] 5. ΘΟΡῚΪ5 1 
οϑύ διοίτιβ, τὶ [οὔ πι5 Π]Δ 715 νἹ ἀουθῦτ ἨΔ ΘΤΘ πη ρου ιατη. «τὴ ΑἸΠΘΠΊΘΠΒ6Β ΡδΟ]8 

ἀπάτη 611} ΟΠρΡΙ αἰοτθβ ἔδοῖ!. ὅση] οἱ Τδοθἀθουηοη!} οὐ Αὐρὶνὶ ἀθ ρᾷοθ οορὶςα 

σοροσιηΐ, Ηδροθαΐ 6ο ἰθιηροτο ΠῚ Ζιιθ 6] 15. ΘΠ ΠΟΠ65. ἃ τορα δοσθρύαβ, 
ααδτατη σαραΐ ογαΐ, τὶ οτηπθβ ατθθοθ οἰν᾽ζαΐθϑ οἵ Ἰηβυ]οθ ΘΧΟΘΡ 8. Ῥαιιοὶβ 58] 

οβϑβϑηΐ 1018. Ρ]δοθθαῦ σΟΠἸ 10 ΟἸΠΙθτι5. ρυθοῖου “ΠΟ ΌΆΠΟΒ : 4108 Τάτηθη Αρθ- 

5118. Ὀ6}}} Τθυσότα σοθρὶῦ πὖ ΒΟΥ 8. οἰν!ταῖιι8 αὐτονομίαν το ἀογοηΐ. ῬῬατγὶ 

πιοο (ΟΥϊοβ οὐ Ατὐρῖνοβ σοτητηπηὶ [θυ] Βα] θοῦ. «Φατη ἴῃ ΒΟΟΙΟΒ 

οἴΐαπγ αὐ θῖο ἢ οὶ Το αἀθουηοπῖὶ Δηϊπηδ αν θυίοσο σρουαηξ οἵ ρυῖπηο Μη ηθθῃ- 
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᾿ χω 

ὝΈΕΊΙΒΚΙΤΙ. ΙΧΧῚ 

811ΠῚ ὉΓΌΘΙΩ ῬΘΗΪζτι5. Βιιβυ]οτιπί. {πὶ Ἔχβα]68 Ῥ]ΠἸ ΑΒ οσ τη, [θυ ρου 18. τιϑὶ, 
δα 1ΔΟΘἀφοΙ ΠΟ Π105 ἀ6 τορι βιιὶβ σοηϊαρταηῦ. ΗἸ ΡῈ. Ἰοραΐοβ ῬἘ]Π ΓΘ ΠῚ ΠΉ]5805 
τορδηΐ τὖ 1108 τεϑιϊπδηΐ., ΡἨ]Ἰαβὶϊ, φαὶ σορπιαῦοβ ΘΧΒΌ]ιιτη Δ]]ΟΒα 116 ΤΘΓΆΤΩ ΠΟ- 

ΨΆΓΌΙΩ 50Π||10508 {πο γθηΐ, 605 σοηζοβίϊπ τονοσδηΐ οὖ 1185. θοπα 888 ΡῈὈ]166 τὸ- 

Βθϊαπης. ΙΘραΐ] Ασαπίηο οὐ ΔΡο]]ομΐο τη]881 ᾿δοθαθοιηοηθιη ΟἸΥ ΒΊΟΥ τα 
Ἰπηρούθη απ ἀοσιβαηΐ οὐ χα! Ῥουῖ οι] Ὁ 1118 ᾿τητηϊποαΐ οβίθη πη. δἰαίτη 

Ἰστσαν [,ΔΟΘἀοΘ ΠΠΟΠ δάνοθγβιιβ 1105 τηϊτὰηὐ Ἐπιἀδμ] ἀἀπὶ οατη ΘΟΡ118 4185 6 
ΡΙΌΧΙΤΠΟ οΟροτ ροϊπογαηΐ, οἵ ἢυ]τ5 ἔγαΐῦγθπι σατη ΤῸ] 1618 ῬΠΟΘΌΙ δὴ Βα ΒΘααΙ 

αθθηῦ. Ηἰς οὐπὶ ργοσδϑβίββοὶ δα ΤΠθθαβ, απθθ οἰνῖαβ ἀἸΒοου ἴα ο1ν}}} [τη 
ἸΑθοναθαῦ, Γβομίαθβ. ΔἸ υθυτι5. Το] Οἢἶβ ῬΥΪΠΟΘΡΒ5. οἱ ἅυοθπὶ {Ὑ8 141} οἱ ἀθὶπα 8 

ΘΟὨ ΘβυπΔ Δαν γβαυ πὶ αὖ ραΐτϊοθ Ποβίθιη Δ βίγ ἢ] Ἰτι881{. Ηΐης σοπίθηασ!α 
ϑραγίαμη. [Δορα θη Π}15 οἵ Αρθβῖ]δο πηαχίπηθ μος ἔδοίππι ρΡ]ΔοΘὈδΐ, τη]βουηΐ- 

α8 ααὶ 46 ᾿βιηθηΐα ᾿παϊοαγοηί. Ηος ἱπίογίβοῖο Τροία 68. οατὰ 5818 ΠΕΡ 8 
ἴδῃ 8 ΤηΔΡῊΪ5 δ ὈΘ]] τη ΟἸΥΠΙΠ]αοιιπὶ 60Ρ118 [μϑοΘἀΊ ΠΟ ΠΪ085. αν ]ῦ, ῬΥΘΘΒΘΥ ΠῚ 
οὕτη ᾿Π ]θαῦ τὴ ΑΙρ 511] ἔγαΐσθιη Πα πηοβίδπι τηἸβββθηῦ. ἘΧΡΘαΙΟ ᾿ρ88 ζϑ]1οἸῦον 
οΘββὶΐ, οἵ φιδησιδτη ᾿ηἰτ1ο ἀπ 1α ἔποταί νἹοΐουϊα ἔου ΠΟΥ ρα ρ ΑΠΌ 115 ΟἸΥ ΠΕ Π118, 

[Δ ΠΊΘΠ ΟἸΙΠῚ ΡΥ ΘΒ] Π1ΠῚ ῬΤΌΡΘ ἌΣΌΘΙΩ σοτητηϊ γέ, ν]ἀθυθπίασαπθ [ΔοΘαθοιη 1} 

6586 ἸΣΓῸΡΙΟΤΙ, σοββουπηΐ ἰδ πάθη ΟἸν ΓΙ, δὲ τη }015 ΒΟΥ ΤῊ ΔΙΠ15515 1 ὌΓΌΘΙῚ 

86 ΤἝΟΘΡΟΤηδ. "]θυῦα5 οὐτὰ δα ναβίδπαοβ ΟἸυπ Ιου. ἀΡΤΟῸΒ. ΘρτΘ8- 

818 δι ἀδοῖτι8Β ΘΟΡ τη Θα 65. ΘΧΟΌΓΓΘΙΘ νἹα]ββθῖ, ῬΎΪπΊῸ “ΘΙ ἀδιὴ ἴῃ 608 
᾿πηρθίαμη ἔδοεσ Ἰδοῦ, τπΠοχ οπΠΊ ἢϊο ΠγᾺ]018 ΒΌΟΓΙΏ ΔΙη185518 σΘΟΙἸββθῦ, 
ἴρΡ886 σατη ΟΠ ΏΪθ115 ΘΟΡῚ18 605 8 Τ]Π1ῸΒ ἀΒΩῈῸ6 Ρογβθααϊαγ. 864 Θγαη ρθηΐθ8 
ΟἸγ ΠΤ οὐχ ρχγοβίθγηπης 1 οΘἀδοιῃ ΟὨ]ΟΒ] 16. ΟἸΠΠ65 ρατίϊπι ἔαρα (5) οπιηΐ, 

Ραγτη σοποϊάπαηΐ. Μαϊογοπιὶ ροβίθα δαάνθγβιιβ ΟἸΥΠΠ1ο8. θχεγοϊζαση ἄ66 
ΑΡρΘΒΙΡΟΙά6 ταηί. Ππΐθγῖπη ΡὮ]]Α511 αὐτὰ ΘΧΒ 5 ἤάθιη ΠΟ ρτϑϑίαγθηΐ, 

Ὦϊ δὰ 1,Δοραθιποπῖοβ οοηΐαρίαηΐ δοβααθ δα Ὀο]]ὰπὶ οχοϊϊαπί. {9Ὧπ| Αροβη]αβ 
ΡΒ] απΐθμ οὐ βιαδς οὐ 981146 ᾿δηϊρηϊζαῦθ πΠΘΟθββαυῖ 98 ΘΧΘΌ τη 6]1οἱῦ 6χ τΌθ6 οἵ 
δα Ρατγίββ δι85 γα ποις. Τηΐογθα ΟἸγ μη Πϊοβ νοχαῦ Αρδβιρο]18; 564 ρϑ0}10 ροβῖ 

ΤΏΟΥΌ0 τηοτγίαιιβ τοίου τιν ᾿ὴ ραίτϊατη. ΡΒ] απίθ Πε]ρϊοη ᾳαϊάδτη στη {τ οθη 5 
αἴὰ οὈβιἀθηΐεβ νεχαΐῖ : βθα ἰαπάθιη ρϑηιτῖα νἱοῦπβ ἀρὶὶ ἀ6 ἀθαϊίομθ. [,δοβάω- 
ΓΔΟΙΪΟΤΙΙΠῚ Οἰν]αβ ἰοΐδη ΤΟΣ ΟΘΟΙΏΙηΪδὶς ΑρΈ511Ἃὶ Δ ιτο. Ηἰο ααδηαθδιη 

ἀθθθθαΐ 6886 Ἰγδί!ου, ἰᾶτηθη τπᾶρπδ Ππυτηδηϊξαίθ δάνθγϑαβ ΡΉ]]Α5105 δᾶ 1Π ΤῸ 8118 
οβδ. ΟἸγῃΐῃ ἴῃ ἤδθιη τθοθρῦ. 'ΓΠΘΌΔΏΙ8 γοο ρῶπᾶπὶ ἀδαογιηΐ [,ς6- 
ἀφομηοηἶ. Νπι ρᾶποὶ ααϊάδτη ΓΒ ΘΌΔΠΙ οἰάτα ἔαοΐα σΟΠΒρΙ ΓΟ μ6 ΟΟΟἾΒ18 ὕγτῃ- 
ἢἶβ (ὑδατηθάιη οὐπὶ ΑἰΠΘΗΙΘηβι 15. δ οο 8 ἱπναδαηΐ οὐ 1,ἀοΘἀθθιη ΠΟΥ ΡΓΡ6- 

Βιαταπη δα ἀβα!Ποηθπ οορτιπί. Μοτχίθ πιυ]ίαηΐ 1 ,ΔοΘαοΙ 1} Παγπηοβίδηη αἱ 
(ὐδαπηθαπι ΠΟ Δ Π15 γθα ἀϊάογαῖ. «81 νθῦο οατη Αρθβϑι]αὰβ βοϊαΐθμπη θχοιβαγοῦ, 
δάνοιβιιβ ῃῸ5. Ὀδ]ϊὰπη ΟἸδοιη γοΐο τηδηᾶδηβ. Οἰϊ οὐπὶ ἔθγθ Π1Π1] δρ]ββοῦ, 

τα “ΠΘΒΡ11Β σΠὶ ἰου ἃ ΒΟΟΙΟΥΠ ρΡᾶτίθ ΤΡ ῃμοατσίαμη Παυποβίαπη, ἀοιηπτη- 

αὰ6 ταῦ. [Γηπδιζαΐα ργΌς6]}]ἃ ᾿η 6]5 τϑάϊία. "ΓΘ ΔΙ ἢ6 5011 Ὀ6Π]Π τὴ Πμαθθγθηΐ 

ΟαπῚ [ΔΟΘαΦΟΙΠΟΠ118, ὁ ΡΠΟατΊΔπὶ σοΥΤρϑιηΐ, τ ἴῃ Αὐσδιη ᾿σγαμηρογοῖ. Ηοο 

1116 ἔδοϊδ Ἰηβοῖϊβ [μδοθἀθοιμοηβ, αἴθ ἀγοθββδίταβ, σαπῃ ἴῃ ἡπά!οῖο οαρ Γ8]}} ποῃ 
ΠΟΙΏΡΔΙ ἰββθῦ, [ατηθη ΟὉ νἸγυιϊε5. δ πηϑεῦῖΐα ἴῃ Ῥαίγϊα πη, ν 6] ροίϊιβ ἀδργθοδηΐθ 
δρυὰ Αροβιδιτη Αὐοῃίάδτηο, Ὡρβοϊαΐαβ εϑύ. (ΟἸητηονι ἤος ΑΥΠΘΠΙΘηΒ685 τὖ 

ἦι Βωοῖοβ ΟΠΠΠὶ Ορ6 ᾿πναγοπύ. [,Δοθαφιποη δαΐθιη Γγϑβ ρθβ]δο ἀποα 

ὈΘ] στὴ βάθη ᾿πΐθσαηΐῖ. ὥθα ἢἰο ΠΟ πη ]|8 τορτ8 ραβϑίϊβ ἀοπηατη ταῦ, 

᾿ΓΠΘΒΡΙ18 σοῖο ῬῃΩθΙάα πατιηοβία. Ηἱϊς ρυΐπηο τηυ]ύατη ἀρτὶ ναβίαθαῦ ἽΠπε- 
θαπογιῃ. θα δὰ ρᾷαρπδιῃ ΓΘ δηὶ ρῥχοΐθοιςὶ θαπι ργοβίθγπαπί οὐαβαιθ οχϑῖ- 
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ἸΧΧῚ 5ΌΜΜΑΒΙΑ 

οἰδαπι οδοαπιηΐ οἱ ἔπραπί. Αροβιαὰβ βιβοορία δάνθγβιιβ ΤΠΘΡθα8 Ἐχρθαϊ0η6 
ΒΓ α]αγαΐ 56 Ῥ πιο Τ Παβρῖαθ νθηϊασιιη. Ηος ἴα]βδο ππποῖο ἀθοοριῦ ΤΠΘΡΆΠΟΒ, 
οἱ 811 ἸΙοοὰ αἴχιιθ 'ρ81 ρυίζαγαηΐ ἱπρυθβϑιιβ τησ]έία ἀδρορα]αῖτιβ. δβί, ρυϊαβαῦσδηη 

111 τϑθυιβ 5115 Βα 51 19 νθηΐγ ροββθηΐ. Πεὶηθ οὰπη δοοθβϑιββθηΐ, ᾿ρ585 ΤΉΘΌδΒ 

γεΎβιιβ ἀοἤθοίθηβ 605 ρϑυπιονὶ ταὖ συγδιι Δ ὉΓΌΘΠ. τηᾶρηο δηΐτγαοίι σοπίθηαθ- 
τρηῦ. οι υδθ 605 ἀβαπθ δα τηοθηΐα ΡοΥβθοα, τονθυίθηίθι5 ᾿η46 ΒΘ ΔΠΪΒ, 
ΠΘΙΟΥΓΘΓ 86. γϑοὶριαηῦ. ΤΥοΟρθθοασα ἸρΊΓα βίδα ππς ΤΏΘθδηϊ. Ῥοβίβεσο αἷθ 

Αρθβιαιβ 010 ΤΉΘβριαβ. [ὈῚ αἸβοογαϊαβ οἰγ1165 βϑᾶδνιΐ, οὔ ἰη46 ουπὶ 5118 
ἀοπγαμὴ οϑύ ρτοΐθοίιβ. ΤΏΘΌΔΩΙ ατιὰ8 ὑπ Γθ 65 ἔγατηθπία οταῦαπι δ ππηΐ 

Ῥαρσαβᾶβ. Ηδβ οὐχ ἔιιπηθηΐο οὗ {ΓΘΟθ ἢ 15 ΠΟΙ] 15 οαρὶΐ ΑἸοίαβ Πδοθαθοτηο- 
πὰ Οτθαπι ΕΟ ε8 [θη η5 σαρίοβαμα ἴῃ ἃτοα ᾿πο] ας. Φ'ιβα σοτητηοάδχῃ Πδοίϊ 

ΟΟΟΔΒΙΟΠΘΠῚ ᾿Ρ51 δύσοῃ Οὐσαραηῦ: 400 ἴδοΐο οἰνιαβ ἀδἔθοιϊῦ ἃ 1,ΔΟΘαϑοτη ἢ ]18, 

ΠΘαῸΘ ΔΠΊΡ] 15 ΤΉ ΘΟ ΔΠΙ ἔγαχτηθηΐο οαυαθτιηῦ. Μογθὰβ Αρθβ1]αὶ. ΟἸδοιαθγοΐα8 
δάνεγββ ΓΘ θα5 ργοΐθβοίβ οατῃ ΟἸΠΠΘΟΓΌΠ6 80 Ποβῦ 5 ἀδ᾽θοί5 οϑϑϑί, ΓΘ ΘΓΒῚῚΒ 
οϑύ θχϑυοϊ ὰτηαῖθ αἸμ1510, {δὴ βιιᾶϑιι ΒΟΟΙΟΓ ΠῚ [Δ ΟΘΕαΘΘΤΩΟῊ] ΤηΔρΡ ΠΆΤη ΟἸαΒ56 ΠῚ 
Ραγδηῦ, 48 πιᾶχὶπη8 16 ἔγατηθπίδυϊα ᾿π θυ  αἀθγθηΐ Αἰ Πμθηΐθηβοβ θα δὶ ΟδΠᾶ- 
τα ἀποθ νἹοΐογθϑ Ὡδυ] 18. ΔΠΠΟΠΕΙ5 ἀπΐατη ΑΙΠΘηα5. συγβατῃ Ῥγϑοϑυ γα ηΐ, 

Μοχ οἱ Βωοίογυτῃ τορσαίτι οἸαββθίη βαχαρὶηΐα παναμῃ ΤΠ Ἰτηοῦμθο ἄποθ Δαν υβθΒ 

605 τηϊβουαηῦ. ΤΙτηοίμθιιβ οἰν!αΐθϑ οἶγοα ΟὈΥΟΥΤΆΠπῚ ἐραυϊΐαία 5101 δα] πηχιῦ. 

Οοπίτα θὰπ [Δ Ο  ϑοη η1} ταϊδπιπί ΝΝΊΟΘΟΙοοατη, Ποτηϊηθια να] 46 δαδοθπι, σαὶ 

ἃ ΠΑΥΊΡτι5 ΠΟΠτιπὰ 58{15 ᾿Πβύσιιοἴτι5 1 6]]ΟΙΓ6 Σ᾽ Ραρπανί. 

ΕΤΒ:Ξ-, 

Τηΐουῖτα δα ῬΠοσοθηβθθ. Ὁ6110 ρβίϊοβ ἃ ΤΉ ΘΔ η8Β ργοβοϊβοισασ (Ἰθοσα γοίαβ. 
Ἐποα πὶ ἔθυ ἐθιροτο [,Δοθἀδοιηοπθιῃ γϑηϊῦ ῬΟ]γ ἀδιηδβ ΡΠ ΔΥΒΑ 115, οἰν τα 15. Β1188 
ῬΓΠΘΘΡΒ, ρϑίϊασιιβ Διιχ 1] α Δα νουβ8 ΦαβΟμ ΠῚ ΠΟΙΠΙΠ6Πὶ Ροίθη Ἰββιπλθτη, (αὶ 
γ6] Ρυθοῖθιι8 γ6] ΥΤα15 ΡΏΔΥΒΆΙ τ 5101 Δα] Πρ γα ν}]]οῖ. Τιἀοθἀϑοοτ] σατη οἱ 

ΠΟ Ροϑβθηΐ ϑβδ[]βίδοθγθ, σθάτπιχ οατη ΦΆβοΠ6 ΤῸ πὶ σΟΙηροΟϑιΐ ἴΐα, τ 1116, φαοα 

σαρϊογαῖ, ἰοῦλτι5 “ΓΉΘΒΒ4]1ὁ6 σοΟηβυουθῦαυ ἱπηρογαῖου. ΑὐΠοπΊθηβαβ οατη νἱᾶθ- 
τοηῦ ΠΟ ΔΠΟΥ απ ΟΡΘ5 διιρουϊ, 585 ΤῊΪΠΠΪ, ῬΡᾶο6. ΟΠ ΓΔΟΘαϑοτη ἢἾ15 ἔαοία 
πο ἤθαμῃ τονοσδηῦ ἀοπηιπ. Αἱ Πἰς ἴῃ τϑαϊξα β᾽τηα] οχϑι]65 Ζϑου  ΠΙΟσ σα 
ἴῃ Β6α]θ08 5118 ΤΘρΟηΪ πηἀ6 ΒΘ] θη ΔΠΠῸ ποντπὶ ὈΘ]αμα. ΟΡ Τιιποί μοὶ 
αοΐασμη [,ΔΟΘαἸϑ ΠΊΟΠΙ 518. οἵ βοοϊογιτη ορὶθα8. τηδρηδιη οἰδββοῖη θχουπϑηΐ 

Μμδβῖρρο ἄπο δα Οὐγογγατη ΑΘ] θηβῖθιιβ ουὶρίθηάαιη. πο ἔαείο οὐπὰ 

ΟΟΤΟΥΤΘΟΙ πιπά!ααθ πο] 8ὶ ἔατηθ Ῥυθιηθρθηΐιγ, ΑἸ ΠΟΘ ΠἸΘηβὶτιπὶ δυιχ᾽ ] πη ἱπιρ]ο- 

ΤΑΥΠΐ, (αἱ Ροβύ 81105 115 τηϊβουιιηΐῦ ΓρΡὨϊοταΐθη. θα δηΐθαθπαγῃ πἰς δανθηϊγοί, 

ΜπΔΒΙΡΡῚ ἰεπηθγϊίαΐθ ἰδούατη τὸ (ΟΤΟΥΤΘΙ ἔαοία Θυιιρίίοηθ [ΔΟΘ δου ηΐο8 
τηᾶρηδ οἸαἀθ ΔΠΠσογθηΐς. ἴρβε ΜπΠδβΙρριιβ σθοϊαϊξ, τϑ]αθὶ πιθίτι δανθηΐδη 8 
ΤρΡΒΙογαῦ8 Τθασαάθιη ῥγοίαρογιηί. Τάαΐαγ ΤρΡὨϊογαΐθβ οἱ δ᾽ αἰ βοὶρ πα 
παιοα. (ὑππη νεηϊββοῦ (ΟὈΥουσάτη ἀθοθπὶ ὑπ] ΓΘ ΠΊ68 ἃ )]ΟΉΥ 510 ϑυσδοιιβὶβ ΟοΥ- 
ΟΥ̓ΤΆΤΩ ΤΉΪ5888 ΟδΡΙΐ, ᾿ρΒδΙη 6 δι [ΔΟοπΙοαπι Ρθίθσ οοριίαθαι. [1 ἀπάαξαγ 
τοΐα 6] 8 θχρθάϊο. ΑὐΠθηίθηβ68 ἃ ΠΟ Π18. οἴ μβὶ ορπτηθτη ρυζαθαηΐ 608 
ἰμνιΐατο δα ραοθῖη οὐ [Δ ΟΘἀϑοπη η}}8 [οἰθηἄδιη. [{δα 6 δὲ ᾿ρϑὶ σαπη 806 18 
Ἰοραίοβ ραγίαμπι τηϊβουιηΐ, οἱ ΓΘ θαηὶ, Βωβροίοσγτιπι οτηηΐιιπ, τὶ ἰρδὶ φυϊάθπι 

γοϊοθαπί, ποιηΐϊπθ ἰαταΐισὶ. Ροβίατιατη (δ γαΐιιβ 1116 Ῥυθοίθυ 8]108 ογαΐογϑβ 

αἰχογαῖ, 18 Ἰθρὶθιι ρὰχ οοπνθηϊδ τὰὖ [μἀοοἀθοιηοῃὶ Παττηοβίαβ ἀπάϊαιιθ στονο- 
οΔΓΘηΐ, ΘΧΘΓΟΙΪΐτιΒ. ΟἹ Π65 Αἰπἰογθηΐ, οἰν ταῦ θιι8 Πθουαίθτα στο ογθηΐ, Ἰσσοῦ, 

81 4118 ἢδοο πηϊρταχοί, Βα ΘΟ ΌΣΓΘΓΟ ν]ο αίϊ8. «αγαγιηΐ Ἰΐδαπα 1 ἀοοἀξοιηοηὶὶ 80 



(δ. 4. 

(ΔρΡ. 5. 

{δ0Ρ. 1. 

Μ ΈΙΒΚΙΙ. Ιχχπὶ 

ΒΟΟΙΟΥΠΙΠΠΠ 116 ΠΟΙΏΪΠ6, ΑΥΠΘΠΊΘΏΒ88 δαΐθτη ΡῈΓ 86, αὖ δ ἸρΡΒογατη οἰν]δαΐθ 8 806126. 

Ιῃ ΤΉ Θθδἢμΐβ νΈῸ ΓΘ τπδηθθαΐ διηθῖρτιια. ΤΉΘΌΔΠΙ αὰπὶ οἰν! ταί θιι5 Βοθοῦϊδ 
1θουαΐθπι ποὴ γοααἀογεπί, ΟἸθοιη τοί ΕἸΡΠΟσόσιτὶ ᾳβδιι Δανθυϑιιβ 608 6 

Ῥμοοῖάθ ρῥγοίδβοίπιβ ἱπηρτγονῖβο δανοπίι ΟΥθιβῖη σθοῖη δὲ ἀποάδοϊπι {ΓΙ ΓΘΓΊΘΒ 
σορῖῦ οὐ ἀδιπᾶθ δᾶ [μθιοῖγα οαϑίγα τηθίαξιιβ οδ. ΝΟῚ ἸΟΠΡῸ ᾿πίθγνα!]ο οαϑίγα 
Ροβιιθσγαηὶ ΤΟ θαηὶ. {Π{π|βαῖιθ δαΐθτη οομημποά πη νἹἀθθαΐαν Ῥαρηατθ. δρᾶ 

ἰπέδαδία οτηηΐα σροϊἀογιιηΐ ΓΤ, ΟΘξου  Π118, ἰἰα αὖ σΥανΊββιτηα οἶδά 8 ἃ ΓΘ Υ 
οὖ Ῥ]τ15 Τ1116 ΒΟΥ τη ὉΠ 18515 ἴῃ ἔαραπι 86 ἀατεπί. ΕΡΠΟΥΪ 46 Πᾶς ΤῈ ΘΘΥΓΠΟΤΕΒ 
ἔαος! σΟ]]Θ οὐ 8 ἀπά !αιιθ σΟΡ118 Αὐτοί ἀἀπητπι ΒΒ. Ὀ51410 τηϊζὰπὶ. ΤΏΘΌΔΗΙ νΘΓῸ 
ΑΥΠΒΠΘπίθηβθβ ρϑιτηόνογα βυπαθηΐ πιὸ πος ἐθΠΊΡΟΥΘ ἴᾶΠῈ ΘΟΠΊΤηΟ0 ΡΟΘΠ88 ἃ [,866- 

αδοιπ 8 τοροίδης. θα Ὁ ἢ15 τηϊητιβ Ὀθηϊρηθ Θχοθρίϊ 9880} 6πὶ δχοϊδηΐ. 
Ηῖς αὐτὰ νϑηϊββοὺ ἴῃ Βωθοίϊαπι ἰδπὶ 1 ΔοΘἀϑοιηοπῖοβ ααδτῃ ΤΠ ΘΡΆΠΟ5. Ῥυτι θη] 
ΟΥΑΙ ΙΟμ6 ἃ Ὀ6110 ἀδίογγιϊ:. [Ιααπθ 1Π1Ὶ Ασομ άατηο οὈνίδτη ργοΐξεοί! ἀουητπὰ τὸ- 
αἸδγιης. Φάβοῦ ροῦ ῬΠοοϊ6πι τθ θη Ῥυθίθυ 8118 τπὰὖ ἴῃ Ποβίϊοο ΠΟΒΌΠΟΓ ἔδοΐα 
Ηδγδοὶθϑο τηπιηϊτοηο5 αἰταϊν, αὖ] ᾿ΠΠΟΥ ᾿ρϑὶ ραΐθγοῦ ὑγδηβιίιιβ ἴῃ (Οὐὐθθοϊδτη. 

Ῥγιῃΐα σε θτασ ραγαΐ Ψ450Π ᾿ποι]θηΐα ν]οςτπδυτιτα οορα. θα ἀὰπὶ ῬΏοτοο- 
τὰ Θαϊί68 ᾿πϑίταϊ, ἃ βαρύθμα δα] θβοθπία]}}18 απᾶϑὶ 46 οοπ τον ούβῖα ααϑα δ 

ΘΠ Δοσραθηττι8 ᾿ηςογοϊαγ. ΕἾ βασοραπηΐ 1ῃ ἸΠΊΡΕΙΙΟ ἔγαύγεβ ΡΟ] οσιιβ δὲ 
ῬοΟΙΥΡΏγΟΙ, οἱ Π15 ἀθίποθρβ ΑἸθχαπᾶθσυ. Ηἰϊς βθοντιβ εὖ ἀοτηὶ οἱ [οσὶβ απ 8 

ὈΧΟΥῚΒ ῬοΥ., Εἰχ αὰο ΤΊΒΙΡΠΟΠΒ ἹΠΊρΟ ΠῚ ἰΘηθ δῇ 4110 θη ροῦα ἢξθς 50 11- 
Ῥεθαῦ Χϑπορῆοημ. (τὰ ῬΕΙΟΡΟΠΏΘ6Β1 οἰϊδτηπιιτι Δαβριοῖα 1, ΟΘἀϑο ΠἸ ΟΠ] ΟΥ ΠῚ 
Βα ογθηίτισ, ΑΥΠΘΠΙθη588 ἀσοθδηΐ οἴὰπὶ Οἰν δύ 15 αὖ 86 ἸΘρΊ 5 ρδοὶβ Αηΐ8]- 
οἰδο οὈβίυηρογοηΐ. Ἐδοθσιηΐ μος 4108 σΟΠγΟΟΔΙ Δ ΟΠΊΏ68 ΡΥΓΘΘΙΘΥ Ε]605, 4] 
αἰγιζαΐοβ δ βαδ8π} ΘΓ 5. αἸτηϊ [6 γ6 ΠΟ]Θθδηῦ. ΜδηθΠΘΘη865 ΓΥΒῸΒ ἸΏ ἸΠΔΠῚ 
ΣΌΘτα ᾿ην 118 ΓΔοθἀϑοι η118 οοθαηί. Αραᾶ Ταροαῖαβ ΟἿ] Π᾽τι8. πὶ υβασα 
ΘΟΠΟΙ τὰ Ατοδάππι σοηδβίναθγα γο]οραῦ: 111 δάνθγβαθαίαν ϑίδβδιρρι ἔδοίϊο. 
Οτίο ᾿πᾶ6 Ὀ6110 Μδηεπθθηβιθιιβ οαπὶ (41Π1010 σΟμἤ αποίϊβ Αἰ αϑιρριιβ σατη 8018 
Ρετ. Ῥῶπᾶβ ἃ ΜαδηθπΘθηΒΙθ5 τορϑίϊξατη 1,Δοθἀθουη Π} τηϊλ πὶ Αρ ϑι]αῦχτη. 
ϑοα αυδηαθδιῃ Ἰηΐαυῖπὶ 11} ΟΥΟΠΟΙΏΘΠΙ8 ταγδιθ ὈΘΙ] τὴ Ἰηξογθδηΐ, [δήθ 
Αροβιϊαιβ οαποίδηαιιπη Ταΐτι8, οπὶ Ποβίθβ ἢ ΟΔΙΏΡΟ ροίοϑίδίθιῃ 811 Ὥθη ἔδοθ- 
τοηΐ, ἴῃ ΤμΔοοπίοαμὰ ΓΟΨΘΙΒῚ1Β αἰ Πη1810 ΘΧΟΓΟΙ τα Π|, ἀοτηππησιια γθα 0. ὙΤΠΘΡΔΗΙ 
80 Ατοδαϊθιβ γοσδίϊ οὐτὴ ΑρΘΒΙ]δατη νἹἀθγθηξ Δ 0115586 ἀοτηττη, ἀοσηυτη οὐ ᾿ρϑὶ 

τϑαῖγθ νο]θθδηΐ : 864 τηυ]έογατα ργθοϊθιι5 οὐ οομουίδι! μθτι5 νἱο! ἴῃ 1,Δοοηϊ- 
δ ΤῈ ἸΥΤΠΙΡοσιΐ οὐ γαβίδί!β ἀρτ]5 ΡΙΌΡΘ δοσθϑβογαηΐ δα ἀὐθθι. [ἢ Πος ὑππια]ίπι 

ΓιΔοθἀϑοιηοηὶ Ηε]οΐεβ ἀττηδηΐ. [ωοσδηΐ οἱ ᾿π816 1885: 6 ααϊθυβ Ποβίθϑ ΟΡῬΥθ5808 
ἴῃ ἔαρδτη νουίθνιηΐ δἴαιιβ ᾿ζα ἐθυσαθυαηῦ αὖ Δ υὐ06 αἰδοεαθγθηῦ. [πίρυϊτη οἵ 
Αὐἴπθπαβ τἰβουιιηΐ Ἰαραίοβ, 4] ΟΡΘΠῚ οἦτι8 οἰν αι ]5. ΤΩ ΡΙΟΤ Αγ θηΐ, ἴῃ ΠΌΟΓΤΊΙΠΙ 
ΟΥΔΙΙΟΠΘ 1ΠΠπ|4 τηαχὶπιθ την] ΑἸΠΘπΊθη868, φαοα 1 ,ΔοΘαφοη η}} ΟἸτη ΠΏ ΘΡαπο- 
ΤΌΤΩ διιοίου δ] ΟὈΒ ςοσαηΐ, πθαιιθ ρᾶβ881 ογδηΐ ΑἰΠΘΠΙΘηΒ απη οἸν] αΐθπη Ρ]Δη6 
ΘΧΒΟΙΏΠΙ. ΡΙΌΥΒτΙΒ. δυιΐθ πῃ Δα ΠΊΓΔ 1118 ογαΐ οὐδίϊο ῬυΌς}18 ΡὮΏ]185811. [θηῖαπθ 
1158 τηϊβουιηΐ Τρϊοναύΐθση οατα ΟΠ θ115 ΘΟΡ]15, οὐ] π18 [απη θη ΟΡαγὰ (πὶ ἔογα ἔα] 
Ὠ1]18, ξδ]Ἰοἰΐθγαιιθ νἹ ἀθέασ οβββιββα απο βροηΐα ΤΠΘΡδηὶ ἀογηστη γϑαϊθγιιηΐ. 

ΤΙΒ νὰ, 

πὶ πονὰ ἰεραῖο [,δοθαφοπηοηϊοτσιιτη νϑηϊ Αὐῃθηδβ 6! θογαΐιιπὶ α θτι8 
Ἰορῖθιιβ βοοϊθίαβ βββεῦ ἱπθῃηᾶα, ΗἹς οἰβὶ ρυιιάθηβ ῬΥΌΟ]15 ΟΥΙ]0 τηᾶρτᾶ Ἰαιια 
8 οἸηηθιι5 οχοθρία ββῦ; βϑυδβογαΐ δαΐθα τυὖ ΑΥΠΘΠΙΘη568 τηδυῖ, [,Δοθἀϑοιη 1} 

ἴουτα ρΌΓΘΓΘηΐ ἱπρΡουαπι : ἰαηηθη ἰπῃ ΟΘΡὨϊβοαοῦ βθηξθηΐδπὶ ἀθογθνοσιιηΐ τ 

ἔ 



ΟδΡ. 2. 

ΟΡ. 3. 

ΟΡ. 4. 

Ιχχὶν ΝΌΜΜΑΒΙΑ 

ΔἸ [ΘΓ Πἶβ. ΡῈῚ ααΐποβ ἦἴ65 αὐτί! Βατητηδτη τοΓατη ἰθηουθηΐ. [ΔοΘἀθοτποη! οὐτῇ 
ΑἸ Πἰθηβῖθιιβ δα Οὐτϊπίματη σοηρτεραῦϊ αἸΠΠΟἸ]]ΠἸτηατη ΟἾἼΘῚ τηοπίϊβ Ῥαγίθτα 
ἀείεπάθπάδιη βαβοϊρίαηί. ϑεᾷ ΤΠΘΡαπὶ 50} ΑἸ πσυ]ατη ΟΡΡΓαββοβ ᾿ἱπά6 ἀε]]- 
οἰπηΐ, οἱ ἀεϊπάθ οατὰ Ατοδαϊθιβ, Ε]618 οἵ ΑΥρῖν!β σοῃ)αποί τη]ία ναβίδηΐ : 
ΟοΥϊπίμτιπι γογῸ ᾿πνγαβυσὶ ργαν ΓΕ. δοοϊρι αηΐαγ, [πίθγτη ἃ ΠΙοηγβῖο νϑηϊαηΐ 
ἘΠΊ ΓΈΤΩ65 νἱρηθ. (ὐἀπὶ ογρὸ 6 Οουϊηῖμο δὰ τηᾶσ ΤΠΘΌΔΩΙ ἀρτοβ Οὐ ἀθγθηΐ, 
ΑἸΠΘηἰθηβιθα5 οὐ Οὐ 118. π181] δαἀοπέριιβ, χαυϊπαυπαρίηία ἔεγ ὨΙΟΉΥΒΙΪ 
δα υϊζε8. 1105 τηΐγα νοχαΐος ζαϊραθαηί. Ῥαιιοῖὶβ ροϑὲ ἀἴθθιιβ ΤΠΘΡαπὶ τοάθαπί 
ἀοτπηατη. {81 γϑῖῸ Τγοοτηθᾶθβ ΜδηΕ ΠΘθηββ τηᾶρτιοβ Ατὐ δα! 8 ̓ π]]οἷξ 5ρ1- 
τἰδα8, Θοβααθ ἀδίουστιξ, ἢ6 ΔΩ Ρ]Ιὰ5. σὰ ΤΉΘθΔΠῚ8 ἀρογοηΐ, Β6α σογπσηθπηθ ἱπ|- 

Ρουϊατῃ ροβίπ]ατθηῦύ. ἨἩΐϊης ἕδος! βαπύ ΓΘ ΌΔ 15 ΠΥ ]151, οἵ Ὁ β᾽ Π] θη ΔΥΓΌΟΡΔἢ- 
ἴδια ΕἼ]οῖὶβΒ. ᾿᾿βίγαοιβ δ πὶ ΘΟΥΙΙΠΊ δηΪμ15 νϑηὶϊς ΔῸ ΑΥΙΟΌΔΥΖΆΠ6 Οὐπ τηΔρ 8 

Ρθοιηἶϊ5. ῬΗΙΠβοαβ οὐ ΤΆΘθαμοβ 1, δοραφοηοηΐοβααθ σοηνοςαᾶν! ΠΘΙρμο8 δὰ 
Ρδοθτα τοϑυὰθηάδιη. Ηἰς οὰπὶ Μοββθηθῃ [,Δοθαφοιηοπὶ 1 ογάτη αἰ μα [ογΘ 
ΠΟ]]οηΐ, δὰ θθαπὰ 118. ἔδοϊθηάπαπη ῬὨΙ]Πβοαβ τπαρηατη Θχθγοϊταμη ΡῬδγΑΥ]ῦ. 
ΑὙΧΊΠα ᾿ζοσασα ταϊψΐ ΠΙοηγβῖαβ. Οὐτὰ Πἶβ οὐ 1,Δοθἀϑοη οη}}8 ΑτοΙ ἀδ τ 8 
Οὐαγγὰβ δχραρηδῦ οἵ ᾿Π60]Δ5 ΟἸΠΏ6Β ὑγποϊάαίῦ οἱ ναϑίαῦ ῬδΥΥ ΔΒΙΟΥ ΠῚ ἈΡΤΟΒ. 

Ψατὰ ΟἸββι αβ ἀὰχ Κ᾽] σα]οσαπλ οατῃ ῥγοίθοϊ οηθιη ραγαγοῖ, μοβίββ σϑαϊτατη 6118 
Ἰηςεγο θυ σοηδρδηΐαγ: 5 0 Ατομίάδτηο ἱπουθα!}}} οἷα βυαηΐ αβθεί, 
ΒΆ]ν18 ΟΠΊΠΙΡ8 δα ππτιπὶ [,ΔΟΘθοιη ηἶ8. ΤΉΘθδΠΣ ἱπηρογαπη ΟὙΘΘΟΟΓΌΙΙ 
ἀπάστη αϑεοίαπίεβ Ῥϑὶορι ἀδπὰ τηϊζαηΐ δα σαρθῖῃ : 4] ΘΟΠΒ1110 οἱ δ]οαπθηΐα 
πηρθοίγαν!ῦ 80 60 αὐ ΡῬδο]β ἔου τη] βου θογοῖ, αχ αὰὰ Μδββομα ἃ [,δοβάθ- 

ΤΩ 115 Πθογα δββοῖ, ΑἸΠθηϊθηθαβ πᾶγθθ ΒΌθἀποογθηΐ, τϑ]αθθ οἰν!αΐθϑ ΠθθῸ 

ΑΥΤΩΪΒ ἀοίθπαθγθηῖ. [πὰ δῆς ουτ ]ὰπὶ οαπῃ (ΟΣ ΠΙΒῚ ᾿παγανα πο]]θηΐ, οοπι- 
ῬΙΌΓΘΒ 8116 οἰνιταΐθβ Πυ]π8 Θχθταρ] τη βθοιΐδβ οοπαίαπι ΤΠΘΑΠοΟΥατη ἔδοογιιηΐ 
ἰνγϊθατη. Ἐρδιηϊποημδαβ οἰνιαΐθβ Ασα ραγῦθιιβ ΤΟ ποσαπη Δα] Πρ ΘΓΘ 
ΘΌΡΙΘη5. [6110 θὰ8 ρείϊ. ϑβα οὰπῃ ορ(ϊπηαία5 βίαθιπι σὰ π 60 58 ΘΟ] Προ υθηΐ, 

ὨΪΠ1] Δ]11α ὨΪΒ] ἔθ τιβ οὐ 115 ΡΘρΙρὶῦ, 6χ 40 8060}} ΤΘΌΔΠΟΥ Τα εβϑοπί ἴῃ 
ΟΥΩΠΪ Ὁ6110. ΗἸ οἰν!ζαίιιτη ῬΥΪΠΟΙΡ65 οἴτη Ορργθββᾶ ρορυ]ατὶ ἐαοομα [.Δοθα6- 
ΤΟ 118 βίμογθηΐ, Αὐοδᾶθβ 1π τηθα]ο σοηβυϊ Ὁ] Δ ΠΟΙΡΙΠ ῬΥΘΙα ΘΟ δηαν Ρουῖσαϊο. 
Αρυὰ 5᾽΄Ισγοηῖοβ ΕΣ ρΡΏΓΟη ΡΟΡΌΪΑΓΘ ἱτπηροσΐασμῃ, αὐ νἹ ἀθυὶ νο]θθαΐ, ᾿πϑοϊαϊδ, βϑὰ 
Τοῖρβα ὑγυδηπί θη οσοιρανιῦ. ῬΆ]ΙΑΒ1 δαΐθπλ ἃ ΑὙρὶνιβ εὖ ϑισυ η δ οοτη- 
τηθδϑύθι ὈΥΪν αῦ] Πγτηδπ οαπ 1 ΟΘαῬΟ ΠῚΟΠ 118. Δ] οἰ [πὶ ὑπθθαηΐαγ. Ηυ]ὰβ Παοὶ 
οὐ Του] η18. Ρ] νὰ ἀοοσυχηθηΐα οἰϊατη 6 ΒΘ ἸΟΥθτ1ι8 ΔΠΠΪΒ ὈΓοξογαπίαγ, ἴῃ 
ααϊθαβ 11π4, ααοα οσὐτη ἸρΒΟυ τη ΘΧΒ.165 80 Ε]θογατη Ατοδάπτηααδ τηᾶπὰ δᾶ- 

7. 4010 ἴῃ αὐ θπὶ ̓ γγαϊββθηΐ οἵ σαρίδπι Δ πὶ ̓Θμθγθηΐ ΔΟΙΌΡΟ]Ϊη, 608 ἱπᾶθ οϑδϊι- 
ΘΈΥ6 δ ῬδγΕ πὶ 6 Τηϊ118 ἀ6βΠγο σοορογαηῦ. “ηρθαβ Ατοδάπμῃ ἀὰχ ΘΙΟΥ ΟΠ 5 
ἀΟΙΠΊΘΒ[100 Τη8]0 ἸΑθΟΥ Δ ΓΙ 118 στη Θχθσοϊςι βου ; οὗ ἴῃ, ΔΟΤΌΡΟΙ]Ιη. σοπγοσδῦ 
ΘΟΓΆΙΏ ῬΥΙΠΟΙΡΕΒ οὖ ΘΧΒΌ]68. ΠΟῚ ΡΌΘ]ΙΟΘ ο]θοίοβ. ἘαΡΏγοη βίαίιπὶ οσοηξαρὶ ἴῃ 
Ρογύαπη, θαμηαιιθ {ταις [ΔοΘἀϑοη ἢ 158. Ροβίθα οὕτὴ ΤΘΡδηὶ ΘΙ ΟΠ] πὶ 

ΔΟΤΌΡΟ]Ιη ἰπουθηΐ, ᾿ῃ Βοροιίδμι ργοΐθοϊιβ οαπὶ ΓΘ ΌΔΠ18 ἀ6 ἰοΐα ΘΙΟΥΟὨΪΒ ΤῸ 
5101 ὑγδάθη δα ἄροτο νο]θραῦ. ὅδιβα ἴῃ 'ρβὰ δάτηθα ἃ οἰνιθι8 χαϊθαβάδμη 8118 
Οὐσοἶβιιβ δϑύ, Οτόρατῃ, βοοῖδπὶ ΑὐΠΘηἸθηβιατη οἰνιζαΐθμη, Θχϑ]68 οσοαραπῦ. 

Αὐοδθβ. βᾶβιι Πγοομηθ 18 ἀθ βοοϊθίαϊθ οὰπὰ ΑΙΠΘΠΙθηβι θυ ἀρτιηῦ θατηαιιθ Οὔ- 

ἀποηΐ. Εοάδπι ἰθιηροῦ ΑΙΠΘΏΙΘη868 ἔγιιβίσα ΟΟΥΙ ΓΙ ᾿πηρουῖπὶ αβοία θαηΐ. 
(ὐὰπι νΘγῸ (ὐΟΤΙ Π[1] (6 σϑθτιβ 51118. Δ Πὶ ΤηΔΡῚ5. ΒΟ0]]Π1ΟἸΕ ἸΑθοτγαγθηΐ, [5 ἴδοθ- 
γαηῦ οατὴ ΤΔορ δου 118 οἱ “ΘΔ ἢἾβ πὰς Ἰορθ αὖ ααδηΐατη ἴῃ ᾿ρ818. ββϑϑοῦ ἃ 
ΟΙΏΩΪ Ὀ6110 θυ πογοηΐ, Ἐοάθιῃ ἰθιροῦα ΠΊΟηΥ Βα8. ᾿ΌΠΙΟΥ [μδοΘἀϑοιΠ 118 



ΟΡ. 5. 

ΨΈΙΒΚΙΙ. Ιχχυ 

τηἰβιύ ἀποάθοϊ πὶ {τ Γθπηθ8, ααϊθιιβ 111 δαϊαΐιὶ 56]]βίαπὶ ορριιρπάαγιιηί. ΕἾἼ6ὶ 

ΤιΑβιομθῖι Ατοδάππη τ 6 πὶ τὖ ΔΓ ααἰζιιΒ βαδτη Οοοαραηί. Αὐοδᾶθβ ΕΠ 6 πὴ 
ὌΓΡΕΠι Οσοπραηΐ, ΟΧ 4πἃ ἰΔΠ6 ἢ τηοχ βαηΐ α]θοῖ!. Ιβοογάϊα 116] ἀπάτη ἸΔ00- 
τα δηΐ, ὕὕπαθ Ατοδάθβ ἃὉ αἰζθγιίγα ζαούοηθ Δα} 01 Δ ο.] 18. τ] 08 Βα ρογᾶ- 
Ῥαπί. Ῥοβίθα οτὰ ΟΠ θοὶ δα βοοϊοίαΐθῃῃ ΕἸ]θουιπ δοοθββιββθηΐ, δῇ ΘΟΓΙῚ 

ὉΓΌΘΠῚ ΟἸΙΠῚ ΡΥΘΘΒ1410 ὑπουθηΐαν, Ασγοαάθβ οαπὶ Δοοοριββοηΐ ΡΘ]]Θηθη8685 ΕΠ] θτα 
ὑποτὶ, ΟἸΆσιτη Οοοπραγιηΐ, 6 410 ᾿Ρ80 [ΔΠΊΘΠ ΥἹ Βιι πῇ ΘΧΡΙΪΒΙ. Νοναὰ ΘΧρϑα 0 

Ατοδάστῃ [6]]οἰζου σοῖς, «{Ὧπὶ 1 Δοραςθιηοη ΔὉ Ε]618 δχοϊζαί! δα ὈΘ]] τὴ δά- 

γΕΓΒὰ5Β Ατὐοδάαβ Ασομιάδατηο ἄπιοθ Οτοπιητϊη οσοπραῃΐ, ΡγϑϑιαἸοατιθ το]οῖο 

ἀοπηατη τοάθιαηΐ. Ασοδαθβ βίαίπη Οτοιηπτη οὈβιἀθηΐ, [λ6πῖο Ἰριίαν ταὶ 

ΑτοΒ ἀδιηὰ8 : 56α τ πὴ ρου 1 6]]1οἱΐοσ, Πηΐουὶπὶ ᾿ρ81 Ε]6ὶ θχβα]οβ νἱποιηΐ οὐ 
Ῥυ]ὰπ) δχραρσπδηΐ. {61 1, ΔΟΘαοπΟὩ ποοσίπι ΟΥΟσ ππτὴ Ρτοΐθοῦ ν]] τὰ οο- 
σαρδηΐ οὗ Β105 ΘΧ 06 δγοοαηΐ. ὥ'ϑα οὔτ Ατὐοδάθβ σοπουσγουθηΐ, Ρ1π|8 στὴ 

ῬΓΘΟΒΙ ΑἸΤΊΟΥ. πὶ ἴῃ ΘΟΓᾺΠῚ νΘηθγηΐ ροίοβίαϊθηη. θαυ ΓΓ ἰθηριβ ᾿πἀογΌΤη 
ΟἸγταρΙ σουιπη, 4105 Ατοδάθβ οὰπὶ ΡΙβαιβ ἀρρᾶγογα σρεογαπί. ὅϑ'δα ΕἼδὶ ὑσορβ 

ΟἸγτηρίδτῃ ἰηιιβιϊαΐα ξογε απ σατη 115 ΘΟ πἢϊχουιηΐ, οὐ ΡῈ η6 6 ἸοοῸ β8οτῸ ἀ6- 

Ἰδοθυαπί. εα ἰδιηθῃ οἴιπ ῬΟΒΕΓΙ 16 ν8}10 οἱ ἔοββα Ἰοοιση νἹἀθγθηΐ τη πηἰ 11, 

Ε]Ιάθτη γϑάϊοσαηί. Οὐτὴ Ατοδάστη ρυϊποῖροβ ρθοιηΐα ΟἸΥΤΏΡΙοἾβ 580 118 αἸοαία 
Δθαϊογθηΐ αν δα πυτηθγαηάατη ΕραΥ 15 δε ροηάϊττη, ΜδπΕ ΠΘΘη865 ΡΥ Πη], ροϑῦ 
οὐ 4111 ἢπὶς ΒΟΥ ]ΘρΡῚΟ ΟὈβιϑίθσ ορογιηῖ, Ηΐϊης τηᾶρὴϊ τηοΐ8. Νὴ 1}}1 
ΔΟΥΪ5. οΔ Βα" δοί τ] ΓΘ Δ ΠΟΥΙΤη διιχ!]α τοααϊσαηΐ. ΡΆΘ]ΙΟΟ ἰαπηθη ἀθογοίο 
ΤΉ ΘΌΔΗΙ τοραῦϊ βαηῦ Π6 τη οΟρὶα5 πὶ Ατοδάϊδτῃ τηϊζ θγθηΐ, οὐ ρᾶσθ οὕτη ΕἸ6 8 
τ ϑύϊαία Ἰάτὴ σΟμγ νὰ ΒΘΟΙΣῚ οἱ Ἰοοῦ] ΤΠ ρθοθ οο] γα θαηῦ. αὶ ῬΥΙΠΟΙΡΘΒ 11} οἱ 

Ρτγϑοίθοϊιβ αυ!άάπὶ Ἵ ΠΟ θΔΠΟΥ ΠῚ αι Ππ| Ὀ] ΠΥ] ΠΊΟΒ. ΟΟΠΥΙν ΔΉ Π1ΠΔ ΘΟΙΏΡΙΘΏΘΗΒΟΒ 
ἴῃ συβίοαϊαμη ἀπχοσιιηῖ. Ρ]ΌΓΤΊΤΩΙ δι ἸΠ ΡΥ] Π115 ΜΔΗΠΙΠΘΘΉΒΠτη, (αἱ ΡΥϑοίου 

σαἴθυοβ. συβίοα!Ἱ ἀθθοθαπΐ, οὐτὴ 6]α 051 βϑϑθῃΐ, ΤῸ 5. ΔΙ δἴαιιθ 1]1 γο] ογδηΐ, 

σΘοΙαϊς. [Ιηρττηῖβ ΓΠΘΡΔΠ5Β. 116 80 Ατοδάιθβ ἀοπηϊ δοοιιδαίτιβ ἰδ θογα δῦ. 

ϑβα Ἐρδαιηϊ πο 85 6115 σαιβο8 ἔδυ θηβ ἀσχιτῃ 6610 ἸΘραῦ]5 Τοϑροηβαχῃ ; ὈΘ]] Τὴ 
Βωοῖοβ Ατοδαϊο Π]αύαγοβ, απο Β1Ππ6 Ἰρβουιπι δαοίογιαΐθ ρᾶοθπ [δοββθηῦ. 
Ἐρατηϊποπμδβ Ο1ΠΔΊ ΡΥ πη ρούτζ οπὶ 506115 ὑγαηβιῦ ἴῃ ῬΘ]ΟΡΟΠΠΘβύτη, οἵ 

ἔγαβίγχα δχβρθοΐας!β ΑἸΠΘΠΙΘηΒΙ 8, 4105 ᾿πίθυοροῦα οορὶαθαῖ, ΓΘ ρΘαΠῚ Ρῥτο- 

θοίαβ εδὲύ. Ηἰς υδὶ δυάϊογαΐ Αροβι]αῦχη 8πὶ ἀ0Π10 Οπ ΘΟΡῚ18 ΘΧ11586, τοοία 

σοηΐοπαιϊ ϑραγίδτη, φαδπὶ νδοιᾶτη οσοπραββθί, δὶ Αρθβι]διιβ τ δ αἸΐα ταί 6 
ΤΘΟΌΓΤΙΒβοί. Αα ἀσῦοθπὶ δαΐοθτῃ ΕρΡδιαϊ Ομ 8485 σομπῆϊχ! ἰηΐαυβίο Μαγίο, αἴθ 
ἴῃη48. ςοἰουϊίον Το ρθάτη τϑαϊϊῖ, τηϊβ8ὶβ Μαπίϊποατα δαυϊρθυβΒ. Ἐοάθηι ρᾶ]10 
δηΐθ γεπογαηΐ ΑἰΠΘη]θηβίατη Θαυϊθβ, αὶ ΟρΡΡΟΥΓΠΙΒΒΊΠΠΟ [ΘΙ ΡΟΥΘ ΔΟΘΓΓΙΠῚΘ 
Ραρπαηΐθβ οοτητηθαίιπη ΜΓ ΠΘΘηβΙυπὶ Βουναγαηΐ. ΕΡΑΙ ΠΟμδ8. Ὀ18. 581- 
Ραγαΐιιβ ἀθ]ογθ μος ἀβάθοιβ ἀθογονιῦ. [τἀ 6 ΘΟΠΗΥΙ [15 ΔΠἾΠ115. ΤΊ] {11 Π| 86 
δ ΠπΟΥᾺΠῚ ΡΙῸΘΙΙ τὴ ρᾶγαν]ῦ : οὖ 46]11515 ΔΙΊ. οσὐποίαϊομπα Ποβίϊθα8β, σοηξετίο 
ἴῃ σα Ποὶ ζΟΥΤηΔ ΠῚ ἈΡΊΩΪΠΘ ΘΟΙΊΙΠ ΔΟΙΘ ΠῚ ΡΕΙΤΟΡΙᾧ οὐ δα ἤιραπ σΟΙΩΡ 6, «[8Πὶ 

1Ρ56 οδαϊξ : 88] νἱοΐουϊα αὐ] ποβοϊαπηξ : απ ἃ νἱο 5 τη 101 οο ἀπιηῦαγ : ἀθηΐαιιθ 
γ᾽ούουϊα ὉὐΓΠ15 ΡΑΥΒ Γαοτὶς ἀπ αν] οορύππι οϑὲ. (ὑὐδίθγαση μος ἰαηΐο ἰοίτι8 
ΡῬ6π6 Οτδθοῖδ σομῇϊοῖα 11] οοηΐεοίαμη οϑῦ: σοηΐγα τηΔ] 0 Υ αυδηὰ δηΐα ἔπογαΐ 
ΤΟΓΌΤῚ ΡΟΥΓαΥ ὈΔ[10 Θχϑίι{, 



ν».. δὼ. ΝΡ πὸ ΝΑ 

δ ΑἹ 

κα 

" 1 μι ΚΥ εἰ ἣν οὐ Σ Υ δυυϊ δα 

φαι πὸ γε} ᾿ Ι ΤΣ ᾿ "Ὁ: τ 0’ 

προ φυ δὰ ᾿ κα ριαβ καρ ιραξαγῆν αὐ αδ τι 
ὧν ΠῚ» ΠΡ: 

; ἧς ὁ οὐ μὲ 

" ΘΥΠ : ! ον ἈΠῸ ας ΠΥ ΡΙ  σ ΒΕ 

Ἢ ᾿ ἀνα βῆ εὐ. ΘΗ 
᾿ εἰς ἢ να ξο αὐ τ εξ 

ἐν ΠΑ ΘΙΣ ὙΣ 

κ᾿ πον ΑΝ ΣΦ ΣΕΥ. ας ΝΣ 

ἘΨΟΥΣ ἢ ὦ ΐἷὑν ὟΝ 

ΝΥ ὶ ἐν  . Ν] Εν ὲ ΚΣΈΉΚΩ Υἐν ΠΡ γα προ Ὁ ΟΡ ΩΝ ΟΝ 
᾿ ΥῪ ΣΑΣ ΚΣ τ ύδι Φ.{ΝΏ τες ΕΩΦΥΩΘ ὧν ' 

[ ΝΑ οὐ τ Ὁ ΠΣ ὟΣ 

᾿ γα δἰ ραι ἐπ ἀμρταχαϊμε δῦ αἰὐ φωτὰ απο μὐνδνν 
Ν , ἣν γ ὍΝ ΨΩ αι γιφήν 5 ἴα αἰδιειτεγ ἑάξνο ΝΣ 

ἢ τ) ἀἰτ ΝῊ Νά ΣΡ οστεεῖι: ΤΗΝ ΘΠ ὔ 

ἃ διαί ἵγ ΡΝ  ἰχῖν αἰ ἐξ ΣΕ ΤῊ ΠῚ 

τυ ον οά τευ ΔΝ δ ΠΡ. φ λοι οὐχιυΐετφμδι 
ἊΡ ἀν τ νον ἐμ Διὶ νέστ νον δὶ ὍΒ ἐῤξαρεν., 

Σαρα δ μα αν δι τε υπλιρσλ προς ἢ 

5. ὁ κα τῳ οι. ιν νη ἢ δ οεύτοδνυν 

Ν πρα  τὐἸ 85 67: ἐλ εαν φῶ ὑπο δον να Λαο η ΣᾺ; 
ὶ φόρα ἴδῃ νδίξη οὐδε δά δἐσευϊτ μή ες ἐρφόᾳιί ἧς ο, ἄὐξεμαν 
Ν: πε δ. ρον. ΤΟΤΩΝ δώῃ Στ ὐτο ἐὐτργ δ ραδοϊδωδν, : 

γ ΝΡ νυ ἀμ δινόπο λιν ΚΟΥ, "ἦς ΒΞ ΕΣ ἀμ ράσεξτι 

λα δ δ ὐ πονοτ ει ὦ πο Ὁ αν ΤΗΝ ἐαυτ ΣΎ [ΠῚ 

᾿ νι ον ὐὐΥ̓ΘΣ ὙΣΕΤξτΟ γώ. εἰχον  μάδδα, ΤΠ] «ΡΚΡ ΠΗ͂Σ ἢ 

αὐδντς ΚΣ ΤΩΣ δδνε ν ἀῶ ὐ λίοκα. πυτεάτώ 

; ἀδεν ἀνε ναί ηδυ ὦ ΠΟ 

τ ν ΡΝ Ὑρν 25. ὑπ ΟΣ ρρυοΐν ἐϑην ἐπ ξέντῃ ἐν ὃν σοὶτ ὧν ἐδ ΒΕ 

Ἢ ΨΉΝΔΟ ἈΜΙ ΝΛ ὟΣ Σβ κε ζλγλι ύθεις θη ῥα θινουροἴπο αν ἀρανν 

δηγον ΝΣ ψιαϊλδηξ ἘΠΕΝΗ δ περί λανραἜ ἡσασεας τηαφηὴν 
αἰ εν βὲς, πρυβοίβ".: δ ἀξνοτιπετο εὐέν ἄρ ΜΝ 

ἀετῷ »αὐπηθν διμἰθκιπ εν ο. ἅ’  ΘΙΟΡΑ εεήαὐραάμᾳ ὍΝ 
«ὯἍ δῇ εν σος ϑή νν οὐ μηκννον; τρανή δδι 

ὑπο ϑασν ὑδαμ γα ίν τνμ .. Ὑγοργαωδνῦω: 
Δ ον ὦ ἐενβ νοι ἀφ φλδι μὲν μοὶ μὲ}. ἀξαηληάν " γραύσεμταν 

δι 7, ματα ἐγτο! υϑορ νὴ; ἔδοϑα ἡδομτνναν, οὐν» τοὺμραρμμμφ μδδηονῃ 
αὐρῥα0:} τρρσρβιονν ἐββμμ νψφρ φεηραιι: πτόρμορνὴ θηρυνουφαήηνο 

᾿ς ἩΛΒΟΙ οὐσῶν γτρ ατονθ ΩδΕΝ δ ν ον» ἐν εμμοῖν τειν ὦ 
. ΨΩ͂ΝΕΛ “πτ οὐρυβυνοξμ νλοιυμυ)νοῖνιου ἘΝ έξν ψυλὺ, 

δ νυν ᾿ς Ή ὯΣ Ἰ. κι σή 

πον -ΣκΝ..»»ὦῷ ταρσὸν οὐιηρῆαθμον δύνων ἐν πν τὰ 

ἌΝ τὰν ἐρυρρλδιε ὦ ἀμ... ἀυρηθκίην 
ΟΣ ὐλθτ δεν γνεωσμν ἐᾷ ἘΜΝΙΟ 



ΞΕΝΟΦΩΝΊΟΣ 

ΒΙΒΛΙΟΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. 

ἘΓΡΏΤΟΝ. 

ΚΕΦ. Α. 

ΟΝ πολλαῖς ἡμέραις ὕστερον ἦλθεν ἐξ Δ.0. 
ΑΙΤ. 

᾿Αθηνῶν Θυμοχάρης ἔχων ναῦς ὀλίγας" καὶ εὐθὺς ἐναυμάχησαν 

αὖθις Λακεδαιμόνιοι καὶ ᾿Αθηναῖοι. ἐνίκησαν δὲ Λακεδαιμόνιοι 

ἡγουμένου ᾿Αγησανδρίδου. μετ᾽ ὀλίγον δὲ τούτων Δωριεὺς ὁ [3] 

Διαγόρου ἐκ Ῥόδου εἰς ᾿Ελλήσποντον εἰσέπλει ἀρχομένου 

χειμῶνος τέτταρσι καὶ δέκα ναυσὶν ἅμα ἡμέρᾳ. κατιδὼν δὲ ὁ 

τ. ὕστερον] Ῥοβίαπδτη ΜΙΠάδΥΒ ἃ 
ῬΏγΑαΒυθαΪο οὐ ΤὭταβυο ΑΥΠοπΊθη- 
510} ἀπο θτι5 Ἰηΐου ϑοβδύπτη οἱ ΑΌγυ- 
ἀαπη Πᾶς ᾿ρ88 εὐϑίαίθ ᾿ἱπθιιῃΐθ ῬΙΌΘ]Ο 
ὭΔΨΔΙΙ νἱοίι8 ογαΐ, 4θ αὰοὸ Ἰππογ- 
41665 8 ἤπρϑιῃ ΠὈΥἹ οοΐαν! Θχροϑβιμπί. 
5ΟΗΝ, 

ἦλθεν] ἴῃ Ἠε]Ἰεβροπίπτη. 
Θυμοχάρης] Δημοχάρης 1). ““ [ἄρχῃ 

ἢϊς Αἰποςρ Οἰαβϑὶθ ἀὰχ νοῦθ ΠυΪπ8 
ΔηΠῚ δα ΕΟ σ,Αν] ΡΙΌΘ]Ο νἱοΐτι8 
δγαΐ δΌ δοάϑριη 110 Ηδρθβδηατ δ. 
γιά. ΤΠ υογά. 8, 95. ΒΟΉΝ, ᾿ἈἊγη- 
σανδρίδαν αἸοῖς Τ]αογ 465. Οξ 
ἔογττπα σαι Ἰοραίαγ 1η Β.. 1, 3, 17, 
ἢϊς φαοααθ ἔαϊ τοροπθηᾶα. (θέρει πη 
ΑἸ νΟΥβ ΠῚ 6586 Πος ργω τ 80 ΤΠὰ- 
ΟΥ̓ Ιά6ο, φαδγην!β ἰάθη ν] θυ] ροβϑὶΐ, 
αἰβραΐας ᾿Π ΠΙσ] να] 15 Ηἰβῦ. νο]. 4, Ρ. 
407 864. 6α. ἃ. 1847. Ιἀοτησαθ Ρ. 408-- 
5ΌΙ, αΠιιοα ἀοβου ΙΓΥ 5. 2---7, αἸνοΥ- 
ΒΌΤΩ 6586 80 60 αποα ἀρὰ ΤΠπογνα. 
8, 1ο4-1ῦ, δα ΟΥὐποββοπια ραρηδίθηῃ, 
αὖ 46. αἰΐθτο ἔδβοθσγαΐ Ἰατὴ θυ] θ᾽ 118 
ἴῃ Ζ᾽ ΠΤ ΘΓ ΠΊΔΠΠΙ [)1Αυ]ο βία. δηίη. 
1837, Ρ. 1020-1024. 
Η ἔχων ναῦς Β..Ε.1.ν. Οείεεϊ ναῦς 
ἐχων. 

2. μετ᾽ ὀλίγον δὲ τούτων] (ἀφ ν] 
815 ροβῦ μετὰ Οσυπὶ δοσιιβαῦν15 [6Πι- 
ΡΟΓΙΒ ΡΟΒΙΠ] ΘΧΘΡ]α τηυ]Ἱέα σοπί 10 

͵΄ 

Ψ 

ΘΟΒοίουΒ δα ΒΟΒ11 ΕἸ]. ἢ. 552 56α., 
Ἰἀδηηα6 ροβί πρὸ οὐπὴ σ᾽ ΘΠ Πν158 [6Π- 
ῬΟΥΙΒ, αὖ ἀρτα [,αἴϊηο5. ροϑύ “ηΐο, 1Ό. 
Ρ. 104, 174: 548, 411ὰ ΠΟ5 86 Θίδρῃδῃηϊ 
65. γν. Μετά. 
Δωριεὺς---τέτταρσι καὶ δέκα ν.] Ηἰς 

Πογῖθα5 ἈΠοαϊτ5. ΟἸἸπὶ ΑΥΠ ΘΠ ΘΒ ΠῚ 
ὈΡοΙὰ ἃ ἈΠΟΟΙΒ ρδίγϊα ΘΧρΌΪβιιβ Θ0Π- 
τὰ]ογαῦ 56 1η [{8]]18τὴ δα ΤΉ αχῖοβ. δ- 
ΓᾺΠῚ οατὰ ἈΠΟΟῚ αὉ ΑἰΠΘΠΙΘΉΒΙΌ118, 
Ροβύ οἰδάθι 1118πὶ ισα]ατη, δα [,866- 
ἀφο ΟΠ] 05. αοἴθοιββοηῦ : {πΠῈ ΟἸν Δ ] 
5.186 ΤΟΟΟΠΟΙ]Ἰαὕτι5. 6586 νἹαθίαγ. Θπμαγα 
ΠΟΒΙΤΟ Ιοοὺ 6 ποᾶο παᾶνὶρανὶ δα 
ΟΡοιη [ογθηάδιη [ϑοθαφο] Οη1185. Νὰ- 
ν68 ΨΕΙῸ, 41δ8 ΠΟ ΘΟΙΏΙΠΘΙΠΟΓΔΉΓΙΓ, 
81 ΠΟ ΟἸΏΠ68, σοΥΘ Ρ]Θγ 6 ν]6η- 
{1 ἔα15886 ΤΠ αΤΙΟΓτη. Νιη 1) ΟΥΙΘ 8 
ΠΟῚ ΠΠ060. ἰηΐτὰ 6. 5. ὃ το. οὖ δρᾶ 
'ΤΒαογά. 110. 8. αἸοῖσαγ Γ᾿ Γ1158. πᾶν]- 
Ῥὰδβ ῥγεοίδοϊιϑ ; ν υΠΊ οἴϊατη Π)106ο- 
ΓᾺΒ 12. 45. 0Ρ]. ᾶπο ΘΧΡθα  ΠΟΠΘΙῺ 
ὨδνΔ]ΘΙα Ὀ] ΤΙ 15 ΘΠΥτανῦ, Θατη γο- 
οδῇ ναύαρχον τῶν ἐξ ᾿Ιταλίας τριή- 
ρων. Οὐοηΐ,. ΜουΐϊΒ ἈΠοάτΒ 1, 22. 
ΖΕΙ͂ΙΝ. 

εἰς ΒΟ. .Ε.Ε.Ο.Η.1. οὐ ρϑββὶτα 
Ἰηΐγα οαπῃ Ν. (ὑβίθιυὶ ἐς, διθηᾶ ἃ Χϑ- 
ΠΟΡΠΟοηΐδ ἔουτηδ, ἢΪς οἵ 8. 23--2ύ, 418} 
τοί ] Ὁ οὔϊαπη εἰσέπλει. [)6 40 861η6] 
ΟἸΧΙ556 Βα ΠΟΙ. 

Β 



ῷ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΙΞ ΗΙἸΞΤ. 68. 

“ ᾿] , ς , ᾽ ,ὔ ᾿ “- - « Α 

τῶν ᾿Αθηναίων ἡμεροσκόπος ἐσήμηνε τοῖς στρατηγοῖς. οἱ δὲ 
᾿] ’ Ἐν ἢ " Ἁ ΕΣ Α ε ς Α Α Ἁ 

ἀνηγάγοντο ἐπ᾽ αὐτὸν εἴκοσι ναυσὶν, ἃς ὁ Δωριεὺς φυγὼν πρὸς 
“΄΄“ ’ Α “- Ξ“ Ἁ 

τὴν γῆν ἀνεβίβαζε τὰς αὑτοῦ τριήρεις, ὡς ἤνοιγε, περὶ τὸ 
Ῥ ’ 3 Α δὲ ’ “ "Δ . Υ 9 ’᾽ 

οιἰτειον. εγγὺυς ε γενομένων τῶν θηναίων εἐμαχοντο απο 

ἐσήμηνε] ΤΑΔΌτΤῚ ἐσήμανε, αὖ 8110] 
ΒΡ ᾽π58. ρα Χοπορμομηίθμ, οαἱ οοη- 
βίδηξου τα θηᾶα ἔοστηδ ΔΗ ΠΟΥ. 

αὑτοῦ Ο.Ὁ ἘΠ. αὐτοῦ Β.Ε.α.Η.1. 
(βίθυι ἑαυτοῦ. (ᾶπη ἔΟΥΤηδ ΠῚ οΥΘ6]- 
Ὀ116 δϑύ θὐϊαπη ρᾷ.]}]0 ροϑύ δ 4110] ΡΙῸ 
Αἰΐογα 1Π]αΐδμη 6886. 

τριήρεις οτη. 10. 
ὡς ἤνοιγε περὶ τὸ “Ροίτειον͵] ΝΘΙΌΙ 

ἀνοίγειν πούοΠοτη ἴῃ πος ἸοοΟ οὐ ἀπο- 
15 51Π11111π|18 Ἰηΐτα α. 5. 18. δἵ 6, 21, 
ΡΕΙΒροχὶ Πιθοποϊανῖαβ, 4] νου Κέαηι 
ἰδὲ τη) αἰέξιην αροΥγ 6, 6 ἰοοὶδ αγοίϊογ- 
διι5 ουασίογο ἴῃ δραΐϊοδίμδ ἤιαῦο. Ῥοτῖ- 
ῬὮΓΑΒΙ 80 1Π1οϑύ τα} ἀθθθγητιβ, 01 ΟὙ 6 ΟῚ 
Ὀτονιαΐθ ἀπ νΟΓ] ἀοίαηριηίαγ. 
Τοσι8. ῬΓΪΠΟΘΡΒ, ΘΧ 4110 ΠΟΙΪΟ Ο]Δγ15- 
ΒΘ Δρραγοῖ νϑΥΌ], δϑύ 6. 5. 8. 13.» 
αὉι ΑἸΠΘΠθηβο8 {ὙΠ ΓΘΙΠ65. 6Χ Ρουΐα 
ΝοΙ ἀδαποιηΐ ἴῃ τηᾶγ6 : καθελκύ- 
σαντες τὰς τριήρεις ἀνήχθησαν, ὡς ἕκα- 
στος ἤνοιξεν. ΜιαΘ65. ΡΥΤ ἢ ὩδνΘΒ 
ἀδάποι; ἀθιπαθ 6 ρου ΔηρΊΒ(Π5 
οἰποίαϊοε οὖ τη ᾿ηἰγαηΐθϑ, ατιοα γοΥ- 
θο ἀνοίγειν ΒιρηϊΠοαίατ, ᾿ῃ αἰσαμη ρῥτῸ- 
ψομαηίγ. ΝΌΠῈ5 Πὶς ἸΟΟΙ Δ]1ου) 8 
ΤΟΙΩΟΐΙ αι ῬΥΟΡΙΠαῸΪ γοϑρθοίτβ οορὶ- 
[ΑΥἹ Ῥοΐεϑβί ; 866 Β6Υ1685 ΟΥ̓ΔΙΟΠΙΒ ἢ οΐ 
Ἰῃ06]ΠἸρ γα τη πὶ αἴθ ΟΥ̓ Π θη πᾶ- 
γἱατη 6Χ ρου 856 ΘΧρθαϊ θη 1πΠῚ οὗ ἢ 
αἰΐατη ρῥχονθοΐασιιπη. ΙΓ Π]Πτὴα οϑί 
ΤαΙΟ [ΘΥῸ] ΙΟοὶ : τῶν δ᾽ ἐφορμούντων 
ὡς ἕκαστοι ἤνοιγον τάς τε ἀγκύρας ἀπο- 
κόπτοντες καὶ ἐγειρόμενοι ἐβοήθουν τε- 
ταραγμένοι. ΝΝᾶγ68 1Π ΔΠΟΠΟΙΪΒ βίδηξ88 
ἴῃ ῬοΥΐαι, ΥἹΧ ΠΟ ΠΟΥΪΒ ΔΌΒΟΙ5518, ροϑβῦ- 
αυδπὶ Πδιιΐδα ἀοΥΪθηΐθ5 ον]ρ]]αγππΐ 
Θχοϊίαι!, ΘΧΡΘα ΓΘ 886 δὖ νάπη 5101 ἀρε- 
ΤΊΓΘ ἴῃ ἰζιτη ρϑίαριιβ ΘΟ Δ ΠΓΓ; 610 
αοῖο αἸοπηίιι ἀνάγεσθαι. Ἰοηϊατ6 
Πος ἴῃ ἴοοο, ΌΌΪ 1) ογῖθαβ ἴῃ ἢ 6]168- 
ῬοΟπίτπιπι ᾿Πέγαγ6. ΘΟηδίμγ, Βα 110 οοη- 
ΒΡΘΟΌΒ Δανθυβδυοση Πδγθι8 αθ 
ΘΟὨΒ11Π10 ἀδβιβίθηβ οἱ ἀθ νὰ ἀβῆθοίθῃβ, 
ὉΛῚ ῬΥΙΠ τ1ΠῚ 5101 νἸΆ τ ἈΡΘΙ ας ΡῈ 8ῃ- 
σαβααβ ἰοοὶ, οἰγουμηῇδοῦς Ἀποίθατη 
οὐ πᾶν8ϑβ δα Ἰϊ{π|8 ἐθυσδτήσιιθ ἈΡΡυ 5885 
ἴῃ {ὰἴο Ἑ“ΟἸ]Οοαγ6 βίπαθί. δο]Ποοῦ Α- 
ὉΠΘΠΊΘηΒ68 ΘΧ 'ρ80 Η)]]δβροπίο εἦπ8- 
αὰ6 ορρίάο Μαάνίο οσουσγιηΐ πᾶνὶ- 
θτι5 Ἰλοτῖοὶ ΗΘ] θβροπύπμῃι "γα ΠΕ 108 ; 
ἢ Ἰρτ[Υ γονοῦβο Γαρὶαπέ, οὐ νἸ Χά πὶ 

Η 6] βροηῦ δηρτιϑίϊαβ οἱ ποίαίο οἷτ- 
αὐτῇ Ἀποίδαπη ἢθοίθηίεβ δα {θυ Ά τα 
ΔΡΡΕΘΙαπς. Ὠίνοῦβο βθηβα ΟἼσοσο Μὰ- 
Π1]. 8. αἰχιί, Ῥοχπηροιαπη) ἈΡΟΙ 1556 
Ῥοπύμμῃ, ααϊα ὈΥΙΠγι18 1Π ΘΠ ΘΧΘΙΟΪ- 
ἴὰπΔ αἀυιχογαΐῖ, 4881] δηΐθα οἸδιιβατη. 
5ΟΉΝ. Θυ 1η [παϊςδ ν. ᾿Δνοίγειν 
Δαα!ϊ : ““ ἼΠ1115 αἸοῦο νἱᾶθῦα 6888 
ΑπρΊΙοο, 45 τῦὸ οροποά ἐΐθ σι οὗ 
Ζοϊέιινι, τῦ6 αι δοῆιθ ομϊυαΐοα! 8ροΐϑ, 
γα ]ρο]ο ΤΠ θηιοῖγς Ὁ ἐδ Ηαϑδέ, νοὶ]. 2. 
Ρ. 70. ΟΑτϑοοβ 'ἴρβο8 μοαῖΐθ ἀἸςαγα 
ἀνοίγειν 46 πᾶνα γε] παυ]ρδηίθιιβ τ6- 
Ἰϊοΐο ρογία να] σϑ]οΐα βίδι!οη6 ἴῃ ΑἸ τ 
δνθοῦβ δηϊτηδανοσ ΜυΠ]ΠΔΟῆ. ρῥτϑΐ. 
Δα Τλοιηθ τ Ζθηὶ Ῥαταργαβῖη Βαΐγα- 
ἙΠοΙηγου Δ ἢ Ϊϑ Ρ. χχῖν. [{8]1605 παᾶὰ- 
[85 αἰαγσαγϑδὶ, ἀπάαῦ α ἴαγοο αἸσοαυθ 
δῃηποίαί Πιθοποίανιαβ, δἀαϊΐααθ : “ 1Ρ- 
Βοιηθῦ ἴῃ 18 ΠΔΥΙΡΑΥΙ ἸΟΟΙ8, αα]θ5 
ἢδθο σομΕρΊ586 ΒΟ 1 ΧΟποόρμοη. Ἐχ- 
{τὰ ΗΘ] Θϑροηΐαχῃ, 410 18 ΔηρΊΙΒΕ1581- 
Τῆῖ5 δϑί, Ἰηΐἶτα ρθη ηδ8 ΔΙΌΘΒ, 6188 
{τοΐαπι 1Ππ4 ἐπϑηΐιγ, οὐ Πατααηπείί ἃ 
ποϑίσιβ νοσδηΐαν, Π)αγααη- ἃ ΓΓΌΓΟΙΒ, 
ΔΡΘΥΓΤη 56 ΤΠΔ16 βίδί!πι οἴἶδσί, 'π οα- 
Ἶὰ5 Πΐοτθ Ἰϑνοὸ ργοάθαμθθιβ 6 α]οῖο 
ἐγεῖο Ηβ]]θϑρομίιοο βρεοίαίασ Ῥῃτυ- 
οἷθ Ττοὰβ οἱ [ἃ τηοη8, ΘΌΤΩ ΟΔΙΠΡΙ8 
ὉὈῚ Ττοὶα ζαϊῖ, βθουηάπα ροθίδμῃ. 
Ηἰς Ἀποίδαμπῃ ργοιηοηῃζογαμη ΓΤΟΔα]8 
οὐ Ἰσθῦϊη, τηοπατ θμ[8 ΑΘ ἢ11118. οἵ 
ΑἸαοῖβ ΠΟΌ]]6, φαοα παιῦδ ποϑίσὶ αρῸ 
6 ηϊ ΖΔ 7Ἱ ΠΟΙ Πα θαηΐ, σοι ῬΓΟΙΠΟΗ- 
ἰουϊατη «Θηϊζατοσατη. Ηος ἸοοοΟ, 1ἰΠ- 
ααϊῦ ΧοΠοροπ, ὡς περὶ τὸ Ῥοίτειον 
ἤνοιγε, ψιασπι οἶγοα ΒΠοοἴθιιπη ᾿ῃ πᾶ ΓΘ 
Ἰαγρὶι5 Ῥυοα ἰββοῖ, πᾶν δα [θυστδτα 
Βα ποοῦαί. Νεὸ Ἀποίθυτη ἃ ϑῖρθο 
ΡΙΌΘΙΙ ἀ06588 6 6. 12. ΠΙΟαοΥΪ ραϊεῦ, 
ὉὈῚ ΠΔΥΥΔΠ5. Θϑάθῃῃ, ἤδη τοῦ Δωριέως, 
᾿ηαϊϊ, ὄντος περὶ τὸ Σίγειον τῆς Τρῳ- 
άδος.᾽ Οἱ Ἰυαπροβαΐ ἤνοιγε περὶ τὸ Ῥ. 

περὶ τὸ “Ροίτειον] δος νϑῦθᾶ βιιηΐ 
σΟΡαΪαπ ἦα οὐπὶ πρὸς τὴν γῆν ἀνεβί- 
βαζε. ἸῬιοαοταβ ἢ. 1. παυταῦ ΠΟΥ ΘΌΓΩ, 
Βι πη] αΐαιιθ τηδρ Ἰ  ἸΠ τὴ ο]α 5815 Αὐ- 
[οϑ σοηϑροχιββοῦ, [ρῖβ86 Πα ΠῚ, 
Ἰθϊαθ τη]1068 ΘΧροβαϊββθ. Ηδοο τὸ- 
Ραρπαηΐα ΠΟὴ δϑβῦ : ΠΔΠΔ ΠΥ ΔΠι8 οἵ 
ἘἈποθαπι βαηΐ Ἰοοα δατπηοάτιπ ν]οἰπᾶ. 
5ΟΗΝ, 

Α. Ὁ. 
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4 Μάδυτον πρὸς τὸ ἄλλο στρατόπεδον οὐδὲν πράξαντες. 

ἘΠῚ ΣΤ ΘΆΑΡΙΝΣΝ 9 

- -- κ -- -. ’ « "Αι - ᾿ ,ὔ ᾿] 

τε τῶν νεῶν καὶ τῆς γῆς μέχρι οι θηναῖοι ἀπέπλευσαν εἰς 

δαρος δὲ κατιδὼν τὴν μάχην ἐν ᾿Ιλίῳ θύων τῇ ᾿Αθηνᾷ, ἐβοήθει 
ἃ Α ’ Ἁ , Ν ς - ἤ “ , 

επι τὴν θαλατταν, καὶ καθελκύσας τας εαυτοῦ τριήρεις ἀπέπλει, 

5 ὅπως ἀναλάβοι τὰς μετὰ Δωριέως. οἱ δὲ ᾿Αθηναῖοι ἀνταναγό- 

6 ἐπεισπλεῖ δυοῖν δεούσαις εἴκοσι ναυσίν. ἐντεῦθεν δὲ φυγὴ τῶν [4] 

μενοι ἐναυμάχησαν περὶ Αβυδον κατὰ τὴν ἠόνα μέχρι δείλης 
᾽ ε “ Α " Α ’ Ἁ κ ’ . ’ 

ἐξ ἑωθινοῦ. καὶ τὰ μὲν νικώντων, Τα δὲ νικῶμέεένων,. Αλκιβιάδης 

Πελοποννησίων ἐγένετο πρὸς τὴν ᾿Αβυδον᾽ καὶ ὁ Φαρνάβαζος 
β 46 ΝΥ β ’ ΄σ {: . Π θάλ ,ὔ 

παρε οησει, και ἐπεισβαινὼν τῷ ἐππὴῷ εἰς Τὴν σαΛατταν μέχρι 

Ἁ ἊΝ " ᾿ Α - 5 - ς ΄- ε - 4 

δυνατὸν ἣν ἐμάχετο, καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς αὐτοῦ ἱππεῦσι και 

7 φέξροῖς ὑιαρρπῆλεῦστο. συμφράξαντες δὲ τὰς ναῦς οἱ ἰελοπον- 

νήσιοι καὶ δ ΑΕ ΡΗΜΟΙ πρὸς τῆ γῆ ἐμάχοντο. ᾿Αθηναῖοι δὲ 
Ἁ 

ἀπέπλευσαν, τριάκοντα ναῦς τῶν πολεμίων λαβόντες κενὰς καὶ 
ΕῚ Ε Α “ ’ὔ ’ ς νὼ ΄ " - κ 

ὃ ἃς αὐτοὶ ἀπώλεσαν κομίσαμενοι. εἰς στον. ἐντεῦθεν πλὴν 

8. μέχρι Β. Οὐεἴ6.1 μέχρις. 
4. Μίνδαρος] [,Δοραεοτποῃ] στη Πᾶ- 

νάγοπ5. Μοχ αὑτοῦ Υ. 
ἀναλάβοι Β. (ΟὐείοΥΙ ἀναλάβη. 
5. ἀνταναγόμενοι] Ῥοβί ἐναυμάχη- 

σαν Ροηϊ Κ΄. ϑϑηΐθηία ροβοὶΐ ἀντα- 
ναγαγόμενοι, αἴ ἀρπα ἼΠας, 1, 29, νᾶ- 
ΙΔ ἸΠΓΘΙ ῬΥΘΘΒΘΩΒ. δ δουιβίμχῃ, οἵ 
ΒθοραΒ ἀρὰ δαπάθπὶ ᾿πίθυ αἱ] 116 
ΨΕΓΌΙ ἀνάγεσθαι ἴδτηρι8, 4110] ΠΟ Β6η- 
ΦἸΘΠτι8. ΠΙΌΤῚΒ ἴῃ ῬΥΘΘΒΘΩΠ ὉὉῚ 80- 
τἰβίατη σοτητηθηδηΐ ΘΧΘΠΊΡ]α [ΟΥΤΊ 86 
Ῥαββῖνϑε ἀναχθῆναι, νο]αΐ ΑΠΔΡ. ό;; 2. 
1: Ἐντεῦθεν τῇ ὑστεραίᾳ ἀναγόμενοι 
πνεύματι ἔπλεον καλῷ ἡμέρας δύο" 
ἀύσπῃ Η,. τ. 1, 2,12 50 : Ἐπ᾿ αὐτὰς 
ἀναχθέντες τόντάραν ἔλαβον. Ν'΄. δΔῃπού. 
ἀεῖντ, τ. τό 7..51.26. 

ἠόνα}] [ΑὈ τ] ἠιόνα. 
ἐξ ἑωθινοῦ ἀοϊεί Βγάοκποετιβ ἰπ 

ΖΙ πη] θηΔ Πηϊ [ΙατΟ βίαια. δηίϊᾳ. 
1830, Ρ. 395: “οτίθιιβ ΘῃΪπὶ αι πη 
ἅμα ἡμέρᾳ (8. 2) Ηε]]εβροηπύπτη ἰη- 
ΘΎΘΒΒΙΒ. 6856. αἸοαία, ΘΙ νἱχ ρούαϊ 
αὐ αποα ΔΙ] αδηΐο ρμοβύ, οθγίθ ρ] υτί- 
θὰ Βοτῖβ Ἰηἰοι]θοί8, 6 ΧΕΠΟΡΠΟηΙ8 
ΠΑΡΓΔΙΟΠΘ, 1Π΄ΘΙ ΟἸΏΠ6Β ΑΥΠΘΠΙΘΠΒΙ πη 
οἵ Τ,Δοθαθθιποηατα ᾶνα]658 σΟρίδ5 ἰηϊ- 
{πΠῈ 6856. ῬΤΌΘΙΠΙΠῚ [ουίαγ, ἃ τηδύμ!!Π0 
[ΡΟΥΘ ἸῃοΙρετοῦ. Εθαπα ῬΙαΐδΡοἢτι5 
ΑἸο. (. 27, ἄχρι δείλης ἀγῶνι μεγάλῳ 
συνείχοντο, ΟἸΉἾβ88 πηϑῦα 1 ΘΙΏΡΟΥῚΒ 
ῃοία ΟΠ 6.᾽ [Αἴ] 8 αἸο] νἹἀδίαγ ἑωθινοῦ. 

τὰ μὲν νικώντων---ναυσίν] ΠὨΙΟαΟΥΒ 

1. ]. ἐπὶ πολὺν οὖν χρόνον ἰσόρροπος 
ἦν ἡ μάχη διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς παρ᾽ 
ἀμφοτέροις "λοτιμίας. μετὰ δὲ ταῦτα 
᾿Αλκιβιάδης ἐκ Σάμου παραδόξως ἐπε- 
φάνη μετὰ νεῶν εἴκοσι. ρα Ρ]ὰ- 
[ἀΥοι8. ΑἸΟΙθΙΔα. ο. 27. ἀθ πυτηθῖο 
ΠΔΥαΠῚ ΑἸΟΙ ΙΔ 15 σΟηΒοη Ὁ οὐ Χο- 
πΠοΟΡΒοηίθ. 50ΗΝ. 

δεούσαις ΤΑΡΥὶ δεούσαιν, 4υο. Ὧ6 
ν]0 αἸχὶ Δ δίορῃδηι 168. ν. δέω. 

6. τὴν Αβυδοι]᾿ "Ἄβυδον Ἐ. 
παρεβοήθει] ἐπεβοήθει α. 

1. Ἰτηἴτ. 4. 9 22. ΒΘΗΝ. 
θάλατταν] θάλασσαν Β.}).Ε. 
αὑτοῦ} αὐτοῦ Β.1).Ε.1. 
ἤ. συμφράξαντες Β.1). (Οδἴθου1 ξυμ- 

φράξαντες. 
καὶ ἃς αὐτοὶ ἀπώλεσαν] Ἀδοία ΡΙΡΟΚ- 

ΠΟΙΊΘΓᾺΒ : γϑομρογαΐὶα οταηι ἐ{{18, χιια8 
ἐρδὶ απέοα αηυδογαηί. Ἀτηθισαστη δὰ- 
ἴθπη δϑῇ ἡπᾶπηᾶο οὐ 101 πὰβ Ὥᾶνθ8, 
αυ88 ἢϊς ΤΘΟΊΡΘΓαΒ86. αἸοαηΐι, ἃπη]- 
ΒΟΥ : αἰΓατα ΡΓΌΘΙΙΟ ΔΙ16 10 ΒΕΡΟΓΙ- 
ΟΥ, ψϑ]α 6ὸ 4υοα οὐτὴ ΜΙΠαΔΙῸ 
ΘΟΠΊΤΉΪββιιπηὶ δγαΐ, ἈὈῚ ΟΠ ΟῚ πὴ ἃτηΪ8- 
888 6586 Παιτγαύ ον 165; 8η ἴῃ 
Πος ἰρ8ὸ ῥγῦΌο, 01 αἰὰ Δποὶρι 
Μαετΐα ρυρπαίτμη γαῖ. ον ΐ85515 Ροβ- 
ΓΘΥΙΟΙ Ταΐ]0 ργϑοβίαϊ, 118 Π}, Ὡ] [4]]ΟΥ, 
σοΙρτΟὈαῦ Ρ] α Αγ 8 1. ]., 4α], Τέλος 
δὲ, Ἰπαα]ῦ, τῶν μὲν πολεμίων τριάκοντα 
λαβόντες, ἀνασώσαντες δὲ τὰς αὑτῶν, 
τρόπαιον ἔστησαν. ΔΕΤΙΝ. Βτονιθεν 
ΠΟ οτι : ἅμα δ᾽ ἡμέρᾳ τά τε ναυάγια 

ΒΦ 

“ Ὧρ ΓΘ 

Μιν- [3] 



1 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒΚ ΗΙΒ51. 68. Α. Ο. 

“- ͵ ᾽ 3 9 ᾿ 3᾿ 

τετταράκοντα νεῶν ἄλλαι ἄλλη ᾧχοντο ἐπ᾽ ἀργυρολογίαν ἔξω 
΄- ὦ ω] “Δ “ “- 

τοῦ ᾿Ελλησπόντου" καὶ ὁ Θράσυλλος, εἷς ὧν τῶν στρατηγῶν, 
΄ “ Α »᾿ Α - 

εἰς ᾿Αθήνας ἔπλευσε ταῦτα ἐξαγγελῶν καὶ στρατιὰν καὶ ναῦς 

ἀφικόμενον δὲ παρ᾽ αὐτὸν μιᾷ τριήρει ᾿Αλκιβιάδην ξένια τε καὶ 

ο αἰτήσων. μετὰ δὲ ταῦτα ΓιΛσσαφέρνης ἦλθεν εἰς ᾿Ἑλλήσποντον" [6] 

δῶρα ἄγοντα συλλαβὼν εἶρξεν ἐν Σάρδεσι, φάσκων κελεύειν 

᾿Αλκιβιάδης ἐκ Σάρδεων μετὰ Μαντιθέου τοῦ ἁλόντος ἐν Κα- 

κ᾿ ’ δ 

το βασιλέα πολεμεῖν ᾿Αθηναίοις. ἡμέραις δὲ τριάκοντα ὕστερον 

Α.Ο. ττρίᾳ ἵππων εὐπορήσαντες νυκτὸς ἀπέδρασαν εἰς Κλαζομενάς. οἱ [1] 
410. 

δ᾽ ἐν Σηστῷ ᾿Αθηναῖοι αἰσθόμενοι Μίνδαρον πλεῖν ἐπ᾽ αὐτοὺς 

συνήγαγον καὶ τρόπαιον ἔστησαν. Ῥτε- 
ἰεγθα 18 ἀβθοθῖη ἤᾶνθβ δηΐθ ριρΊδΙη 
ἰοΥΓΘϑίσοιη οαρίδϑ, ΤῸ] 8. ΠΟῊ Τη6- 
τηογαῖ ροβίθα σαρίαβ οὖ τη] 10 τι5. ἴῃ 
[ΘΥΓΆΤΩῚ ΘΡΎΘΒ515 γαοαβ. ΘΗΝ, 

8. ἄλλῃ] ἄλλ Β. 
Θράσυλλος] [ΔὈτὶ Θρασύλος Πϊς οἵ 

ἴηἶτα. ὥὅαλα Θράσυλλος οἸηπ68 (ὑοτη. 
1,1, 18. Οκιοα οοπβητηδηΐ 1η8011Ρ- 
ΠΟΠ68, 46 χαϊθυβ ν. θρηδηι 168. 
Ὑ ΔΙΟΙΚοπαυῖα8. δαΐθμη δα Ἰοσιιπὶ (τη. 
απο αἰΐ, ρογηθ 6586 Θρασύλος 501]- 
Ῥαΐαῦ δὴ Θράσυλλος, οονΐα ποη Ὁ 
ΘΟα6Πὴ βουρίογο ἰάθη Ποπιο ΟΠΡ]1ΟΙ 
[ουτὴδ ροΐαϊῦ νοοδυ]. ΙΠΊ]ΠΓΟΥ 5. ὃ, 9. 
Ἕλησπ. Β.Ὁ,, εἴ ο Τισαφ. ΒΙΏ Ἐὰν. 
ΑἸΑ. οἱ 8111 ΒΡ! 8. 

εἷς οἵη. Β. 
ὧν οἵη. Υ. 
ἔπλευσε) ἀπέπλευσεν. 
καὶ ναῦς οτῃ.Ὄ. Υ. 
9. ξένιά.τε καὶ δῶρα] ΑἸΓΘΓα ΓᾺΠῚ 

νοσα θα] τη ἀο]οπάθση ορηβαῖ ἱΚορ- 
ῬΘητι8, αἰγιτησιιθ ΟΟΠΊρΡΑΓΑΓ8Β ἸΟΟΙΒ 
Γλιοῖαπὶ ΑἸθχαπα. ο. 31: ξενίοις τε 
καὶ ταῖς ἄλλαις δωρεαῖς" 56" Ξένια καὶ 
δῶρα πολλὰ πέμψας, ἀοἴεπα!ν ΝΥ ΟΙῆτι5 
ξένια ἊΝ ΕἸΒΙκῖπι8 ᾿πτογργοίαϊαν αθθ δα 
Οἰραπ οὗ ρούπτη ρου πϑηΐ οὗ ααθιι8 
ΘΡΌΪΘ ΟΥ̓μΔηΐαΙ ; δῶρα 6586 8118, α1186 
Δα οΥ̓παΠαδτ ν]ἱΐᾶτη ρουπηθδηΐ, πη1]- 
ὉΡΙ1ΟΙΒ ρ ποθ ῖβ, {απ ἀΟΟἰΙ πᾶ ΠῚ Θ0Π- 
ἤγτηδγθ. ΟΠ. διιοίογιαῖθ ΓΝ 
ΥΙ, το. ΜΙμὶ ἀυθιϊαοποιη ᾿π]1οἷϊ 1ὰ 
ααθα πηουὶ (ἀγθοοσιτη νἹἀθῦαν δανου- 
ΒΔΓ], ΔΡῸ απο08 δανθηϊθητ! ΠΟΒΡΙΠ 
ξένια ἀδηίατ οἵ τϊψπιπΐπιΓ, ΠΟ ΠΟΒΡΘΒ 
Δαν θηΒ ἄἀαύ οἱ δα {πθπὶ ἀνθ Ὁ 
οὗ νϑηϊΐ. ὅΟΗΝ, νοϊῆιυβ : “ ΑἸτ6- 
ΥΌΤΩ ΘΘΠι8. ἀΠΟΠοτιπὶ Δἰουτὶ αι 6 Ὀαΐ 
Ππϑοθϑδιθο ΠΟΒΡΙΝ, αἰέοσστη δαηθ- 

θαΐ πη ]ο018.᾿" ΟὈπ]πηρὶ οὔδτη Ρ]α- 
ΤΆΤΟ 8. ΑἸΟΙΌ. α. 27 ἥη., τὸ]᾽ Χεπο- 
Ῥῃομπίθπι αἀἰθβοτ θθη8 88015 σϑάδγρεϊξ 
ἸΠ8 68 ἢδ5 ἀἸὈΙΓΔΙΟΠΕΒ. 

συλλαβὼν ΒΝ. Οδἴοει ξυλλαβών. 
φάσκων) Δ οΥδΙη ΓΘῚ σϑιβατη ΔρΟΥΪς 

ΡΙαίΑτομιι5 1. 1. Πάλαι κακῶς ἀκούων ὃ 
Τισσαφέρνης ὑπὸ τῶν Λακεδαιμονίων 
καὶ φοβούμενος αἰτίαν λαβεῖν ἐκ βασι- 
λέως, ἔδοξεν ἐν καιρῷ τὸν ᾿Αλκιβιάδην 
ἀφῖχθαι, καὶ συλλαβὼν αὐτὸν εἷρξεν 
ἐν Σάρδεσιν, ὡς λύσιν ἐκείνης τῆς δια- 
βολῆς τὴν ἀδικίαν ταύτην ἐσομένην. εἴ 
Πθιοάοτιιβ, ὉΌῚ σαυβαιη διιχ}}} Μ|ιη- 
ἄδγοῸ 111 βαϊῦ : βουλόμενος τοῖς Λακε- 
δαιμονίοις ὑπὲρ ὧν ἐνεκάλουν ἀπολο- 
γεῖσθαι. ΞΟΗΝ. 

1ο. Μαντιθέου τοῦ ἁλόντος] Θιδη- 
Ὧο οαρίτιβ {πουϊΐ, 8η 1110 ἰθΊρΡΟΥΘ, 
ΔΠΠῸ 2. Ὠπ]ιι8 Ὀ6]111, ααὸ ΑΥΠΘΏΙΘΉΒ65 
ἄπο Μοθβδηαγο τπη8]6 τὸ8 ἴῃ (ὐδτῖα 
εὐ γοῖα ρσοββουδηΐ, ἰθϑίθ Του 146 
Π|, 69., αυθιίαί ΜΝ Εἰβ κῖιβ. 6 πὴ 
Ροβίθα Ἰθραίτιβ πα δα τϑρθῖὴ Ῥοῦβα- 
ΤΌΤΩ ἰηἶτα 6. 2,12. ΘΟῊΝ. 

11. οἱ δ᾽ ἐν Σηστῷ ᾿Αθηναῖοι] Ἠϊης 
Ἰπϊ πὰ ΠΟΥῚ ΔΠΠϊ, απο ΧΟΠΟΡΠΟΗ, 
αὖ πον 4685, ἴῃ Δ ΠΠῖ8. θ6}} Ρε]ο- 
ῬΟΠΉΘΒΙΔΟΙ ΠΙΠΊΘΓΔΠΟΙΒ Βο]οῦ ἃ ψΘΓ8 
ΘΧΟΙΟΙΤΊ, τοοῖθ ἴδσοσα νιαείαν Ποᾶ- 
γγ6 11] 5. ἴῃ ΟἸΤοποϊορία ΧΟΠοροπίΐθαᾶ. 
Νὴ Ρυϊτητιτη, οτὴ ριρπα οὐπὶ )0ὺ- 
τῖθο οἱ Μιπηᾶδγο ἱπϑιηΐθ Ὠίθιηθ (ν] 8 
ᾧ, 2) [αοΐα 810, νϑγοβ 1] 6. ΠΟ 6ϑὶ, 
ααφοῦπαιθ ἴῃ ἢος οαρὶΐθ σοβία αἱ- 
Οαηὔτγ, Θὰ ΠΙθπη6 ΔΠΠῚ ν᾽ βι πη ὈΥΙΠῚΪ 
Ὀ6}}1 Ῥδορ. δοοιϊββθ. 1)εὶπαθ ]ο- 
ἀοΥιβ 12, 40. αἰβουίθ {γαα]δ ὨΙΘ 6 
͵αῖὰ δχθαηΐθ, δρραγαῖι οἱ ΘΟΠΒ1}}10 
Μιπάδυὶ οορπῖΐο, ΑἰΠμθηϊθηβοβ ϑθβδίο 
ΠανΊραβθο (ἰἀγάϊαιη. ΞΟΗΝ. 
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μέλλοντα ναυσὶν ἑξήκοντα, νυκτὸς ἀπέδρασαν εἰς Καρδίαν. ἐν- 

ταῦθα δὲ καὶ ᾿Αλκιβιάδης ἧκεν ἐκ τῶν Κλαζομενῶν σὺν πέντε 
᾿ ἂν .2 , ’ Δ Ψ ς ω 

τριήρεσι καὶ ἐπακτρίδι. πυθόμενος δὲ ὅτι αἱ τῶν [᾿Πελοποννη- 

σίων νῆες ἐξ ᾿Αβύδου ἀνηγμέναι εἶεν εἰς Κύζικον, αὐτὸς μὲν 

πεζῇ ἦλθεν εἰς Σηστὸν, τὰς δὲ ναῦς περιπλεῖν ἐκεῖσε ἐκέλευσεν. 
χὺ ’ ΄- “ 

12 ἐπεὶ δ᾽ ἦλθον, ἀνάγεσθαι ἤδη αὐτοῦ μέλλοντος ὡς ἐπὶ ναυμα- [8] 
’ » - ’ ΕΣ κ ο Ἁ ’ ο΄ 

χίαν ἐπεισπλεῖ Θηραμένης εἴκοσι ναυσὶν ἀπὸ Μακεδονίας, ἅμα 
Α ’ 

δὲ καὶ Θρασύβουλος εἴκοσιν ἑτέραις ἐκ Θάσου, ἀμφότεροι 
’ 

13 ἠργυρολογηκότες. ᾿Αλκιβιάδης δὲ εἰπὼν καὶ τούτοις διώκειν 
ΓῊς ’ κ ει τὺ ὅν τὰν 2 ἢ 

αὐτον ἐξελομένοις τὰ μεγάλα ἱστία αὑτος ἔπλευσεν εἰς Πάριον 
᾿] ’ Ἁ ΄ 

αθρόαι δὲ γενόμεναι αἱ νῆες ἅπασαι ἐν ΠΑαρίῳ ἕξ καὶ ὀγδοή- 
΄. Α ΄' 

κοντα τῆς ἐπιούσης νυκτὸς ἀνηγάγοντο, καὶ τῇ ἄλλη ἡμέρᾳ 
ἈΝ ον ἣ - Ξ 

14 περὶ ἀρίστου ὥραν ἧκον εἰς Προικόννησον. ἐκεῖ δ᾽ ἐπύθοντο ὅτι [9] 
’ ’ “- - 

Μίνδαρος ἐν Κυζίκῳ εἴη καὶ Φαρνάβαζος μετὰ τοῦ πεζοῦ. 
’ Α κυ ΄'. ΄' 

ταύτην μὲν οὖν τὴν ἡμέραν αὐτοῦ ἔμειναν, τῆ δὲ ὑστεραίᾳ 
’ -“ 

᾿Αλκιβιάδης ἐκκλησίαν ποιήσας παρεκελεύετο αὐτοῖς ὅτι ἀνάγκη 
5» Α “- «- “- , 

εἴη καὶ ναυμαχεῖν καὶ πεζομαχεῖν καὶ τειχομαχεῖν: Οὐ γὰρ 
3 ᾿ Ἷ ς- «α “ Α ’ 5 Ν 
ἐστιν, ἔφη, χρήματα ἡμῖν, τοῖς δὲ πολεμίοις ἀφθονα παρα 

’ “ Ἁ “ 

"5 βασιλέως. τῆ δὲ προτεραίᾳ, ἐπειδὴ ὡρμίσαντο, τὰ πλοῖα[το] 
’ Α ΙΝ " , ς ς Ν ΦΨ Α 

ἙΌΡΤΟ Καὶ Τα μικρὰ συνήθροισε πὰρ εαυτον. οτπτῶως μηδεὶς 

ναυσὶν ἑξήκοντα] Πιοάοτιβ πυϊηθγαΐ 
οοἰοσίηέα. ΒΟῊΝ. 

τῶν Κλαζομενῶν Β. (ὐδίε" τῆς Κλα- 
ζομενῶν. )ΙοΟαοΥαβ 1]. ο.: Μετεπέμ- 
Ψψαντο δὲ καὶ τὸν ᾿Αλκιβιάδην ἐκ Λέσβου 
μεθ᾽ ὧν εἶχε νεῶν. 

ἐπακτρίδι] ἐπακτρίσι ΒΒ. “ῬεΙρε- 
ΓΆΙΩ : ΠΔΠῚ ΘΧ ΠΙΙΠΊΘΙῸ Ὠδν]απ] 86 
(ν146 ᾧ. 864.} ΠΟ] ρΊ ΙΓ, ΠΟ ΠΪΒ] 56 Χ 
Ὥδᾶν65 ΑἸΟΙ ΙΔ 15. ΠΠΊΘΓΔΓΙΊ, 60]]. δ. 8.᾽» 
ΖΕΌΝ, Οδίθγυχμῃ Ρ] αἴδγομιιβ δα]: 
τὸν μὲν Τισσαφέρνην προσδιέβαλεν ὡς 
ὑπ᾽ ἐκείνου μεθειμένος. ΞΟῊΗΝ. 

ἐκεῖσε] Ἡ. 6. εἰς Σηστὸν ἀπὸ τῆς Καρ- 
δίας περὶ τὴν Χερρόνησον. (ΗΝ. 

15. εὐδῇγοθένθις μμαννπιβοιλ δια Ὁ. 
Θηραμένης --- καὶ Θρασύβουλος. 

Νδιηρε, οορῃῖῖα ΜΊΠ Αγ πανὶρδίϊοη6, 
ὮΙ δανοοδίὶ θγδηΐ ἃ οθίθσϊβ. 516. ΠδΥ- 
ταῦ Ἰ)]οάοτιιβ, 4] ᾿ΓΠΘΓΑ ΘΒ ΠΘὴ ΟῚ 
30 ΠΑ ]ΌθῈ5 ργοίθοίατη Αἰ 615 Ασομο- 
ἰᾶπη Ῥγάπδπη Ορριιρηδηΐθιη ᾿πν 1586 
αἰΐ, ἀοἰη4θ ἴῃ ΤὨγαοίδιη δὰ Ἴγαβυ- 
Ῥυ]απη 8011586, 15, 490. ΞΟΗΝ. 

18. ἐξελομένοις τὰ μεγάλα ἱστία] 

αοἰγαοί5 τοἷδβ ηιαγογίδιιδ, 50 }]1οο αὐ 
Ρᾶγδῖ] οββθηΐ δα ραᾳρηδηη πᾶν ϑίοχη 5[α- 
πη ᾿ηθαπδπη. Ια. ᾿ηἴτα 6, 2, 27. 
5ΟΗΝ. 

νυκτὸς] ργρίογνθο ΑὈγάμπι, 6 
ΠΕΠΊΘΓΙΙΒ Πᾶν] ΠῚ ὨοΟΒΟ 5 ργοάθτο- 
ΤΥ, αὖ αἷῦ ΠΙοάοτιβ ὁ. 40. ΞΟΗΝ, 

Προικόννησον] Ε]αΐΑΙΌ ΠΟ οὐ 8118 
ΠΟΠΏΉ111115 ΒΟΥ ΙΓ Προκόννησον. 
Οοπί. ΜΥ  ββθιηρ. δα Πιοάου. 1. 1]. 
5ΟΗΝ. Εδίαπα Ρ]ἴδγο ἢ ΠΙὈΤῚ τη6- 
ἸΙΟΥῈ5 Προικ. Προικόνησον (", Ε΄. 

14. Ἔσσες Κορίνθῳ α. 
Φαρνάβαζος Φαρνάβαζον 1). 
τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ---ἐκκλησίαν) ᾿Αλκι- 

βιάδης δὲ ἐκκλησίαν Ν. 
15. ἐπειδὴ ὡρμίσαντο) (νη Ἰηργοδϑὶ 

οδϑϑηΐ ρογέμηι Ῥατὶ. ΒΟῊΝ. [Ιτηπηὸ 
ῬΓΟΘΟΠΠΘΒΙ, ἴῃ ααδη τῇ προτεραίᾳ 
νϑπουαηΐ, οὖ ὉΌῚ ταύτην τὴν ἡμέραν 
τηδηβουηῦ, αὖ δηϊτηδανοσς Βυάοκ- 
ΠΘΓ. ΙοοΟ 84 5. 5 Εἰϊαΐο. 

πάντα] ἅπαντα ἃ. ϑεασθθηΒ καὶ ἀ6- 
Ἰοὺ Θ΄ ΘΙ αθγ8 δα 5, τύ, 
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- Ἁ ΄σ σ΄ -“ ΕΣ ’ὔ 

ἐξαγγείλαι τοῖς πολεμίοις τὸ πλῆθος τῶν νεῶν, ἐπεκήρυξέ τε, 
«“ “ὁ ς ’ ο " ’ ’ ἰἐ Α ’ 

ὃς ἄν ἁλισκηται εἰς τὸ πέραν διαπλέων, θάνατον τὴν ζημίαν. 
᾿ Α ᾿ Ω , “ ε ἢ ὙἙ ’ 

ιόμετὰ δὲ τὴν ἐκκλησίαν παρασκευασάμενος ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν [τι] 

ἀνηγάγετο ἐπὶ τὴν Κύζικον ὕοντος πολλῷ. ἐπειδὴ δ᾽ ἐγγὺς τῆς 

Κυζίκου ἣν, αἰθρίας γενομένης καὶ τοῦ ἡλίου ἐκλάμψαντος 
"“" Ἀ ΄σ Ι »“»" ’ ’; ο ᾿ "-“" 

καθορᾷ τὰας του Μινδάρου ναὺς γυμναζομένας πόρρω αἶο του 

17 λιμένος καὶ ἀπειλημμένας ὑπ᾽ 

ἐξαγγείλαι Β., αὶ --γεῖλαι, αὐ ΝΡ. 
Π.Β.Η. Οείοει ἐξαγγείλῃ, πἰδ1 αποά 1. 
ἀαρ!ϊοαῦ Δ. 

εἰς τὸ πέραν] ἴη ἰὐέίιι5 αὐἰογϑιη 
ἸΏΒ1.0, ἴῃ αὑὰ ΟγζίοαθθΒ. 5ΟΗΝ, 
πέραν. 

διαπλέων Β.Ο. ἘΝ. Οὐδἰουὶ ἐπι- 
διαπλέων. 

τό. ἀνηγάγετο] ἀνήγετο 1). 
πολλῷ] πολλοῦ υδίαϊῃ. Οἀ. Ρ. 

1η6ύο, 20: Ἔοικε “γοῦν τῷ 'Ὁμηρικῷ 
καὶ Ξενοφῶντος. ἐν Ἑλληνικοῖς. τὸ, 
γέγονε τόδε τι ὕοντος πολλοῦ, ἤγουν 
ὑετοῦ πολλοῦ καταρρηγνυμένου, ὅπερ 
ἐστὶν ἴσου τῷ πολλὰ ὕοντος τοῦ Διός. 
ΝΙΒιὶ πολλῷ Βουρβοσδί, οαὐὰβ σοη- 
ΒΌΓΙΟΙΟΠΙΒ ΘΧΘΠΊΡΪἃ Ρ᾽ατΊπια,  ΙΩ 
ΘΙΘΡΠΔΗΙ Π65. ΡΙαϊαγοῃβ : [Ἔτυχε 
δὲ καὶ πολὺν ὄμβρον ἐξαίφνης ἐπιπε- 
σόντα καὶ βροντὰς καὶ ζόφον συνεργῆσαι 
καὶ συνεπικρύψαι. τὴν παρασκευήν. 

ἀπειλημμένας ὑπ᾽ αὐτοῦ) [ρηΐογοῖιι- 
865 αὖ ἴρδο: Ἡᾶτη ογαΐ πρὸς τῷ λιμένι, 
ἡηέου ρογίιηι δὲ παυθ5 Μπααγὶ. Τρὶ- 
ΓΌΥ ΠΟ Ροβϑιαηΐ ἴῃ ρου ΠΙρΡΌΓΕ, 
564 Δρρεὶαηῦ δα ἰθυσαη. ὅϑ'6α ἀυτη 
Δοσυγαῖθ ΘΟΙΏρΡΔΙῸ ΑἸοΙθαάθπι Ρ]ὰ- 
ΤΥ Β], αὶ ΧΘΠΟΡΠΟηΐθπα θ᾽ τι ἴδ τη 
ῬΥΘΒ56 56] Ἰ0π7, τὖ] ΘΧΒΟΙΡΒ15856. ἰρ8ἃ 
δᾶθο νϑῦθαᾶ νἹἀΘα[ΌΓ, ΑΙῚΌῚ [αυηθη οχ 
Τυυσάθ ϑδτηϊο, 4] ΑἸΟΙ δα. οχ ρθ- 
ὭΘΡΘ ΟΥαΤη 86 ᾿Ἰδοίαθαί, ΕΡΠΟΥΟ οἱ 
ΠΘΟΡΟΙΊΡΟ ᾿πβουιξ ααοράδῃη, Θος6 1ο- 
σα, 4] ἀδπηοηδίγαῦ ρ᾽αγα ἢπὶς Χο- 
ΠΟΡΠΟηΐθϑα ΠΔΥΥΔΙΙΟΩΙ 8 ΠἸ 8 1556 νἱτα 
Βορίαχθ. Οτθθ ἀρ ποβίγαμῃ ἰ6- 
συπίαν ᾧ. 15, Ρ]αἰΑγ ΟὮτι8 τα ἰγδα!ῦ : 
ἐκέλευσεν ἐντὸς περιβάλλειν τὰ λεπτὰ 
πλοῖα καὶ παραφυλάσσειν, ὅπως μηδε- 
μία τοῖς πολεμίοις ἐπιπλέοντος αὐτοῦ 
γένοιτο μηδαμόθεν προαίσθησις. 1,6- 
Β15868 Ἰρῖσαν ἴπ ΠΟΒΙΓΟ Ιοοο νἹἱάδίαγ: 
πάντα τὰ μικρὰ συνήθροισε. ἘοἸΙχὰ 
Πᾶν ]ρΊα Οπηηἶὰ δία θηΐ ἴῃ Ρουΐα, (ὡρ- 
μίσαντο) ΠΘΟ Γαΐ ῬΘυἸΟυ] τι πη ΠΘ ΤΩΔ]ΟΥ 
ΔΙ] 118. ΠΑΥῚΒ. ΟἸάτη οἰαρθα παποϊαγοί 
ΠΟΘ σΟΠΒ.] πὶ ἀτιοὶβ. ΑἹ νοῸ ρᾶῦνα 

. “ . ’ ΕΣ «ε δὲ 

αὐτοῦ, ἑξήκοντα οὔσας. οἱ ὁὲ 

ῃδν]ρῖα 86 ὑπηρετικὰ ἔδο!]Θ δα ο 6 
[416 8]1αυ]ὰ Ροίζιδβθηΐ ; ἸρΊταΓ εἃ 8018 
σοογοθηᾶα οὖ Ἰυχία ἀπσοπι ἀποοθπαᾶ οἱ 
ουβίοαϊοηα οτὰηῦ. ποπθ 0. ψΈΤῸ 
οπηηἶα πᾶνὶρα ΡοίἸββοπῦ ἴῃ ΡοΓ 
ΠΟἸ]]ΠΡῚ οἵ σοηϑύψαϊ! Ἰαχία ἀποοπῦ 
Τοὶίαγ καὶ ἰΟ]Θ πα απι οοηβθο. [εἰμ 8 
Βος ΠΟΒΙΓΟ ἴῃ ἰ060 ρστανιδ ἀ]οὰΒ 1ὰ- 
[οῖ, φαοα ρηοβοθῦα ᾿ἰοθῦ 6δΧχ τη }}}8 
Θἴϊδτη νυ]ραῦδο Ἰθοιοἢἱ5 νΘΘΕΡΊ8. 
ψεΥθα οπὶπὶ καὶ ἀπειλημμένας ὑπ᾽ αὐ- 
τοῦ να]ά6 βυηΐ ΟὈΒοαΓᾺ : ἀοιηαθ νουθᾶ 
πλείους τε πολλῷ ἢ πρότερον ΠΟῚ Πᾶ- 
Ὀεπ δᾶ αυοὰ ΤΘΙΒγ ΠΣ [6 ΠΊΡ.8. 
[“ετθὰ ἀπ. ὑπ᾽ αὐτοῦ βρη ϊβοδηΐ πᾶ- 
ν6 8 80 ΑἸοϊ θα αθ, ποπ ἃ ρογίι ᾿ηΐογ- 
ΟἸθα8 ἔπ]856, νεῦρα πλείους---πρότε- 
ρον ΨΘΙῸ ΘΟΠΊΠΟΘΔΠΊ ΘΧΡ]ΙΟΔΙΙΟΏΘΙΩ 
Ἰηνβηϊπηῦ ἴῃ δαοίο ΑἸΠΘΠΙθμϑιτη π8- 
νίατη ροϑὺ ΑἸΟΙ ΙΔ 415, ᾿ΓΠγαΒυ θᾺ}} ἃς 
ΤΉ ΘΓ Θ 8 δανθηΐατη πτηθσο. Νε- 
48 ΘΓ Πᾶν 68 ΟΠ] η68 ΑἸοΙ δε ἀρυᾶ 
88 ἴῃ ΡΙΟΘΟΏΏΘΒΟ ΘΟΠΕ ποτ 8}1ἃ ἃ 
Χοπορμοηΐθ οαυβα δῇοσίιγ, Πἰδὶ ΠΘ 
418. πανιατη τηνι λἐμαϊεθην τυχη!ϊαγοῖ 
Τ,Δοθαφουμοπβ (ὅπως μηδεὶς ἐξαγγείλαι 
8. 15). Βθιοὰ. αυοαὰθ ΑὙΠΘΠΙΘη888 
{γα νυκτὸς τὴν τῶν ̓ Αβυδηνῶν πόλιν 
παραπλεῦσαι πρὸς τὸ μὴ κατανοηθῆναι 
τὸ πλῆθος τῶν νεῶν ὑπὸ τῶν πολε- 
μίων." Βυάοκηρσ. Ἰοοοὺ δᾶ 5. ρ. οἷ- 
[αἴο.1 [παϊοϊαπι τηδηϊξοϑίσση Ἰδοιηϑ8 
ΡῬγθοῦ Ρ]αΐαγομιιβ, 4] τότ ἴΐα ἵτα- 
αἰξ : δείσας ὁ ᾿Αλκιβιάδης, μ μὴ διὰ τὸ 
πλῆθος προϊδόντες αὐτὸν εἰς τὴν γῆν 
καταφύγωσι, τοὺς μὲν στρατηγοὺς ἐκέ- 
λευσεν ἡσυχῇ πλέοντας ὑπολείπεσθαι, 
αὐτὸς δὲ τεσσαράκοντα ναῦς ἔχων ἐφαί- 
νετὸ καὶ προὐκαλεῖτο τοὺς πολεμίους. 
ἐπεὶ δ᾽ ἐξηπάτηντο καὶ καταφρονήσαν- 
τες ὡς ἐπὶ τοσαύτας ἀντεξήλασαν, αὖ- 
τοὶ μὲν εὐθὺς ἐξήπτοντο καὶ συνεπλέ- 
κοντο, τῶν δὲ ἄλλων ἤδη μαχομένοις 
ἐπιφερομένων ἐκπλαγέντες, ἔφευγον. ὁ 
δ᾽ ᾿Αλκιβιάδης εἴκοσι ταῖς ἀρίσταις 
διεκπλεύσας εἴς. (ΟΟΠΟΙΠΠΑΓΘ ἸΟΟΘΌΤΩ 
056 ΠΟῚ Ῥοβϑβιιμη βῖη6 ΕΓΒ ΒΟΙΙΡΙΒ ; 

Α.6. 



410. ΠῚ ΒΒ: ΘΑΡΕ Ὶ ἢ 

- ΚΙ Ξ: 

Πελοποννήσιοι ἰδόντες τὰς τῶν ᾿Αθηναίων τριήρεις οὔσας 
΄ Α Ἁ "“ ’ ΕΣ ᾿] 

πλείους τε πολλῴ ἢ πρότερον καὶ πρὸς τῷ λιμένι, ἔφυγον εἰς 
κ “ Α Π " κ δ τον " , κ 

τὴν γῆν" και συνορμισᾶντες τας ναὺς ἐμάχοντο εἐπιπλεουσι τοις 

- “ »“" ’ 

18 ἐναντίοις. ᾿Αλκιβιάδης δὲ ταῖς εἴκοσι τῶν νεῶν περιπλεύσας [12] 

5:9 

20 

“- Ἀ ᾿] Ἁ " 

ἀπέβη εἰς τὴν γῆν. ἰδὼν δὲ ὁ Μίνδαρος, καὶ αὐτὸς ἀποβὰς ἐν 
΄΄. ΄ὄ ’ " “ ᾿ « δὲ ΕἸ ᾿] “ Μ ε ἔφυ ον 

τη γὴη μαχόμενος απέεῦσανεν οἱ Εε ΜμΜΕΙ͂ αὐυτοὺυ οντες ΔΆ . 

“ - ’ γ ’ 

τὰς δὲ ναῦς οἱ ᾿Αθηναῖοι ᾧχοντο ἄγοντες ἁπάσας εἰς [Προικόν- 
κ - ᾿ς. , το τα δ᾿ Ἵ.. κα Ὑὰ , ε 

νῆσον πλὴν των Συρακοσίων" εκεινας ὁε αὐτοι κατεκαύυσαν Οι 

- "-- “- ᾿] Α 

Συρακόσιοι. ἐκεῖθεν δὲ τῆ ὑστεραίᾳ ἔπλεον οἱ ᾿Αθηναῖοι ἐπὶ 
κ“ ’ 

Κύζικον. οἱ δὲ Κυζικηνοὶ τῶν ΠΠελοποννησίων καὶ Φαρναβάζου 

ἐκλιπόντων αὐτὴν ἐδέχοντο τοὺς ᾿Αθηναίους. ᾿Αλκιβιάδης δὲ 
, Ε δὰ νυν ς ’ Α , Ν Α Ν 

μείνας αὐτοῦ εἴκοσιν ἥμερας καὶ χρήματα πολλὰ λαβὼν παρὰ 
“ ΄ς“᾿ Α , Ἁ “ " “ ’ 

τῶν Κυζικηνῶν οὐδὲν ἄλλο κακὸν ἐργασάμενος ἐν τὴ πόλει 

5815 δι να]πιιβ ἀεδίοχιββθ ΠΙμα ἰδᾶ- 
6 η Δροιϊαπὶ) δβύ, ταῖς εἴκοσι τῶν 
νεῶν ᾧ. 18. Θἰϊδιη ΘΟΥΓΙΡῚ ἀοΌθτθ ἴα 
αἴ εἴκοσι ταῖς ἀρίσταις τῶν νεῶν Ἰερᾶ- 
αν. Πιοάογιιβ ἤδθο ΟΠ ΔΟΟΈΓΑΓΙ15 
τηλ]τ0 Ππᾶῖταῖ. Ρυματη ΑἸΟΙ ΙΔ 65 
ῬΓΟΘΟΠΏΘΒΙ ΘΧΡΟΗΪζ σορίᾶβ ποθ (Πά- 
τοί Ουὐζιοστη Ορριρηδίαγαβ ; 564 ΔΤ 
αῃΐθα, 4δπ| ἰδίας Ε]οοιηΐο δανεπογαῦ, 
ἨΠὰα ἰοΐο απίπηο σοηίθπηα!ξ, αὖ ποοΐα 
ΑΡγάϊππη {παμθυθῃδί, Π6 ΠΑΡ] ῸΠῚ 
ΠΠΠΊΘΓΙΒ. ΠΟΒΕι15 Ἰηποίοθβοαί, (τὴ 
ἴῃ Ργοσοηηθβιιη δανθηϊββοῦ, σχροβιία 
Ραγίθ οορίαγατη ἄπο ΟΠαγοῖθ, πᾶνε8 
ἴῃ {τ88 ραγίεβ αἸβρϑυτ 1, ΠΔΙΠῚ 
ὉΠΠΌΤ ἴρ86 ἀποϊΐ, το] α5 ἄποο ΤἼ6- 
ΓΔΙΊΘη6 οὐ ΤΠ ὮΤΑΒΥ 1110 βυι βιβίογα 78- 
Ῥοΐύ οὖ 60 δηϊπηιτα ᾿πίθηαοτγο, τί, ἀπ 
ἴρ886 [μδοθαϑοιηοηϊοβ ργονοοασγοί δᾶ 
Ρυρηδη ἔπρα 5᾽τηθ]αΐα, 1081 Θνοσδ 8 
γϑαϊατη 1ἢ ρΡοΥΐτπὶ Ργεθοϊἀδηῦ Βα ]ῖο 
ΔΡΡαγθηΐθβ οἵ οἰἸΓΟαπΊθηΐθ8. ἃ ]δΐθυα. 
Ουο ἔαδοΐο 1,Δοραφοιη 1} δα Π{{π5 ἴαὰ- 
σογαηΐ ἸθΊα 16 6χ Πᾶν Ίθιι5 αἶτι δου] ο - 
416 ρᾳυρπατγαηΐ, δα]αναηΐα ΑἸΠΘηϊ- 
ΘΏ865 (ὑπατγϑῖθ πῃ ρραθβίσιθιιβ ΘΟΡ 15 
Ογζῖοο δανθηϊθηΐθ, [1,Δοθἀϑουη ηο8 
ῬΒΔγπαθαζο. Οιᾶπ) ραρΠδΠ τη] 
ΔΟΘΌγαΙ8 ἀαβουθι Πιοάογιιβ, αὶ 
[ΔΥΊΘΠ ἴῃ ΠδΙΤα δ μυιρηα ὩΔν8]1 ΠΟῚ 
ἀἰβογθραῦ ἃ Χϑθπορῃοηία πἰβὶ ἴῃ πι- 
ΤΠΘΙῸ πᾶνίατη ΜΙΠαατΊ. ΜΙάθ5 ἰριτυῦ 
Ὀιοάογιπη οἰϊαπη ἴῃ 60 οπὶ Χοηο- 
ῬΒοπία σοηβθηΐχο, αὐ ΜΙηάδγατη πᾶ- 
νὰ ΠΏ ΠΟΠΊΘΙῸ ΑἸΟΙ θα θα ἀδοθρὶββο 
αἴαιθ ἴΏ ῬΆρΡΏΔΙη Θνοοαββθ αϊοαίαγ. 
Αἴᾳιθ 60 δἰϊδιη δυριιπιθηΐο ΥἱΠΟΔΠῚ 

Ἰδοιιηδη 6556 ἴῃ Χοπορδοπίε, τπηυ]ΐα- 
46 Θχοιαϊββο νεῦρα. Ργοίθγθα, αἱ] 
Ἰᾶτη αἰχὶ, νυ]ρσαῖα ααδοάδπι ἰγᾶηβρο- 
δῖα νἱἀθηΐαγ, νϑ] αἱ] καὶ ἀπειλημμένας 
ὑπ᾽ αὐτοῦ ; 411 6ΘΧ ΟἸΪ588 ΠΑΥΓΑΙΟΠΘ 
ΒΌΡΡΙΘ μα δίαιιθ θχρ]ϊοαπᾶδ, νοὶ! : 
πλείους τε πολλῷ ἢ πρότερον. (ὑππη 
Πιοάοτο εὐ Ρ]αΐδγοπο σοηβθηῦΐ Ρο- 
Ἰγϑῆιβ 1, 40, 9, δὶ ααοα ῬΠδΙπᾶ- 
Ῥαζατχη τη8]6 ὑγδα!ῦ ορι]αηΐθτη ΑἴΠ6- 
πἰθηβῖθαβ. Η!5 ἀθιητιπὶ ΒΟΥ ρ. 15. νἹα] 
οὔατα Εν. Ῥογίαμη ἀθ ἀἸββθηβαὰ )10- 
ἀοτῖ εὐ ῬΡ] αἴαγοῃϊ Δἀτιοπαϊββο. ΘΟῊΝ, 
αἱ ἴῃ 6. αἰίεγα ὑπ᾽ αὐτοῦ Ἰῃ ἀπ᾽ αὖ- 
τοῦ ταυίανογαΐ ὁχ Εἰ. Ταῖς εἴκοσι αἸ6- 
τὰτὴ αὖ 1, 6, 26: Ταῖς εἴκοσι καὶ ἑκα- 
τὸν ἀναχθείς. Νεο πρότερον δΥρυῖ 
ἸδοιΠ8Π1. 

1. πολλῴ]) πολλ Β. 
ἔφυγον εἰς τὴν γῆν] [Οοτιπὶ ὨπΠΟ 

νοσδΐ Ὠιοάοταβ οὐ ΡΟ] γθπαβ Κλήρους, 
ὉΌῚ ὰτὰ ῬΏΔΓΠΑθαΖῚ σοΟρὶο που αηΐ. 
5ΟΗΝ. 

εἰς] πρὸς Εἰ. 
συνορμίσαντες Ἰσυνορμήσαντες ΡΓ.}Ὁ). 
18. ἁπάσας εἰς Π. Β.Ο.Ὁ.Β..1.ν. 

(βίου! εἰς Π. ἁπάσας. 
Συρακοσίων---Συρακόσιοι) ΤΛὈΤΙ Συ- 

ρακουσίων--- Συρακούσιοι. ὥϊα ᾿ηΐτα. 
“ ΑἸΠΘΠΙ ΘΒ 15 ἴῃ Κ1Ο1}1ὰ ἀον]οῖ 8 οἵ 
ἀε]ο5, ὅγγδοιβαηὶ, ἀποο Ηγτηοογαίε, 
Τ,ΔοΘἀθουη 118 ΔΌΧΊ]1Ο ταϊβουαηΐ ο]48- 
861 ΠΑΡ Π 22, αὐ ΤΟΥ 1468 ὃ, 26, 
{γα αϊξ, 56α 25. πυτηογαῦ [)]ΟΘΟΥΙΒ 12; 
44 οἱ 6Ω. ΟΗΝ. 

20. εἴκοσιν] εἴκοσι Ὦ. 
ἐν τῇ πόλει] Κα ρρϑθηυβ Ἰερεραΐ τοὺς 

[13] 



8 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΞ ΗΙΒ51. 6ΗΒ. 

21 ἀπέπλευσεν εἰς Προικόννησον. ἐκεῖθεν δ᾽ ἔπλευσεν εἰς ΠΠέμινθον [14] 

καὶ Σηλυβρίαν. καὶ [Περίνθιοι μὲν εἰσεδέξαντο εἰς τὸ ἄστυ τὸ 

στρατόπεδον" Σηλυβριανοὶ δὲ ἐδέξαντο μὲν οὔ, χρήματα δὲ 

22 ἔδοσαν. ἐντεῦθεν δ᾽ ἀφικόμενοι τῆς Καλχηδονίας εἰς Χρυσό- 
Ψ τὰν δ πα ᾿ ’ ’ ᾽ ᾽ 

πολιν ετειχίσαν αὐτὴν. και δεκατευτήριον κατεσκευασαν εν αὖ- 

“ Α ᾿ , ΨΨΆΙΡ “ 3 “ 1 ’ ’ Α 

τῆ. καὶ τὴν δεκάτην ἐξέλεγον τῶν εκ τοῦ ἰϊόντου πλοίων, και 
Α 9 ’ “ , Α Α ’ 

φυλακὴν ἐγκαταλιπόντες ναὺς τριάκοντα καὶ στρατηγω δύο, 

Θηραμένην καὶ Εὐὔμαχον, τοῦ τε χωρίου ἐπιμελεῖσθαι καὶ τῶν 
, ’ ’ Α 

ἐκπλεόντων πλοίων καὶ εἴ τι ἄλλο δύναιντο βλάπτειν τοὺς 

πολεμίους. οἱ δ᾽ ἄλλοι στρατηγοὶ εἰς τὸν ᾿Ελλήσποντον ᾧχοντο. [15] 

23 παρὰ δὲ Ἱπποκράτους τοῦ Μινδάρου ἐπιστολέως εἰς Λακεδαίμονα 

γράμματα πεμφθέντα ἑάλωσαν εἰς ̓ Αθήνας λέγοντα τάδε" ἜἝρρει 

ἐν τῇ πόλει. ὅ ΗΝ. ΡΙ]αῖ. ΑἸΟΙ}. 1, 
Ρ- τὸορ Ε: Ἔν τῇ πόλει ἐνδείξασθαι, 
ὉΡῚ Βα δοϊδβοί τῇ πόλει. ΥΟΤ,Ε, 

21. Σηλυβρίαν----Σηλυβριανοὶ] Ση- 
λυμβρίαν ---Σηλυμβριανοὶ ϑϑίθαρΠδημ8, 
Ὧ6 ΄ιὰ βουϊρύαγα ΟἸχὶ δα Απδῦ. 7, 2. 
28. ΒΟῊΝ, Σημλυβρίαν Η. Σηλυμ- 
βρίαν εἴ Σηλυμβριανοί Β 

22. Καλχηδονίας] [ΛΌτὶ Χαλκηδο- 
νίαν Ν  6.1..3:2 

δεκανρυτήριονι Ὀιοάοτιιβ ᾧκισαν 
φρούριον. [ρϑπι ῬΟΥΙΓΟΥΙΠῚ {6 86- 
ΤΊ. σοτημηθηογαΐ ΟἸνΤΩρΡ. 92, 4. 8564 
15 τερείθῃβ δοίδᾶ ΔΉ] ΔΗ ΘΟΘαΘΠζ18 
δογϊδίο αὐαν: Χρυσόπολιν ᾧκισαν 
φρούριον καὶ τὴν ἱκανὴν αὐτῷ κατέλι- 
πον δύναμιν" τοῖς δὲ ἐπὶ τούτων κατα- 
σταθεῖσι προσέταξαν δεκάτην πράττε- 
σθαι τοὺς ἐκ τοῦ Πόντου πλέοντας" 
μετὰ δὲ ταῦτα διελομένων αὐτῶν τὰς 
δυνάμεις Θηραμένης μὲν μετὰ πεντή- 
κοντα νεῶν κατελείφθη πολιορκήσων 
Χαλκηδόνα καὶ Βυζάντιον, Θρασύβου- 
λος δὲ περὶ Θράκην πεμφθεὶς τὰς ἐν 
τούτοις τοῖς τόποις πόλεις προσηγά- 
γετο. ὉὈῚ ν] 465 50 ἤᾶνθ8 6886, 30 8. 
Χοπορμοηΐθιη. θοϊ πη τ πη ΠΔΓΙΙΠῚ 
ὐμρόμνμ Ἰοιποβϑίῃ. οοπίσα [,δρυ]ηθιὴ 

475. Δεκατευτήριον Αγ αἱ ποιηϊηδΐ 
δαΐ ἃ5 ἴῃ Δεκατευτ. 5ΟΗΝ, 

ἐξέλεγον ΒΒ... α ΗΝ. Οε- 
6] ἐξελέγοντο, αιοα 6586 οἰφοδαηέ, 
ΟῚ δωϊγοθαηξ αἰχὶ δα "ΓΠ68. ὅδ[6- 
ῬΒδηὶ, ἈὈῚ ΡΙαγα ἀ8 τη 6111 οἱ εοίνὶ 
αἴνοῦβα δβιρῃϊῇοαίίοηθ. δυρθιδπι 
ΟΠ ΠΟΙ ἄθυτιβ : ““᾿Εξέλεγον Πος Ιοθο 
ΒΘΏΒ.18 ΤΟΡῸΑΙαγΘ νἹἀθίαν. Νδιη τὴν 
δεκάτην ἐκλέγειν οϑὲ αἰδοϊηιας Θωΐφογο 

δαὶ φωϊηιογο αἰ, νοῦ οἱοϊέαϊ ααὶ 
θο. ὅς ΑΡροἹηὶ ἀθοϊμηδβ ΘΧΙ ΠΊΘΥΘ 
δϑῦ ΑΠ80. 5» 3; 4. ἐξαιρεῖν τὴν δεκά- 
την, οὗ δεκατευτὰς, ἢ. 6. Ῥογεϊέογε5, 
νοοδῦ Εὐντποϊορίοθπι Μ. τοὺς τὴν δε- 
κάτην ἐκλέγοντας, τϑοίΘ; αα]ὰ Ροτ- 
ἴΟΥΕ5. ΠΟῚ 5101, 586 αἰγιζαῦ! οχισαηΐ 
Ροτίογϊατη. [ρσὶῦαγ ἢ. 1. τθοῖθ τηθαϊατη 
νουθατη Δα] οίαγ, ααϊὰ ΑἸΠΘΗΙΘΏΒ6Β5 
ὮΣ οὐδὲ οχὶρθραπί ρουίουϊατη. διρηϊ- 
ἢοαΐ ᾿ρίδαγ δεκάτην πράττεσθαι τοὺς 
ἐκ τοῦ Πόντου πλέοντας, αὐ )ΙΟαΟΥ5 
ΘΔ ΠΑ 61) ΤΟΙ ΘΧρυῖπη, δας παραγω- 
γιάζειν τοὺς εἰς Πόντον πλέοντας, 86- 
σαπάστηῃ ῬοΟΪΥ πη 4, 44. 401] τηοποῖ 
ΡΓΪμλο5. ΔΙΠθηϊθηβθβ, βαδάθηία ΑἸ]οῖ- 
Ὀῖδα6, πος ρογίοτιαπηὶ Ῥοηίοατμα τϑ- 
Ροεαπη οχαρῖϑδθ. (ὐδίοσιια Καρ- 
Ῥθηβ γοθὰ καὶ τὴν ὃ. ἐξελέγοντο 
τη δ ᾿ΠἰοΓ γί! οηθιη αἰ 6] 6 ΥἹ νο- 
Ἰυϊϊ,᾿ Μεαῖθ Κοθρρθηυβ. 

στρατηγὼ] στρατηγῶν (. 
δύο (ὰ, Οδίουὶ δύω 
Εὔμαχον ΒοΡ. Εκα ν 

Οἴει Εὔβουλον. ““ἰφυϊάοπὶ ΤΉτα- 
ΒΥ θα] ατη 1Π6]]ΠρῚ ρΡαΐο, απθπὴ πη 
οατὴ “ΘΓ ΑΠΊΘΠ6 ἄπποθ παν τιΠ ἴῃ ΡΥξ6- 
Ιο μαθαθγαῦ ΑἸοΙ Ια 685. Β50ΗΝ. 
Ηφς οοπ]θοΐαγα ΠἰΌπν βουρύαγα ἘΕὔ- 
βουλον, ᾳφαδ αὶ δϑί δχίριιδο, αὐ οὐ8- 
αἸὈ1]11τι5. 810 ἰλατη αἴοὶ ἀπποθτη. 

ἠδύναντο] σπὶ Β. δύναντο ρῥγορῖο- 
ταί, πΠ0ῃ αἀαριῖο Χοπορμοηίθιῃ δύ- 
ναιντὸ Β8ΟυΊρΡβι886, ΗΝ, Ἐπ᾿ δηΐθ 
οαπὶ ἨΘΠρ6]. ὅρθο, πον θη. Ηδ]]. 
ΓΘΟΘΠΒ. ΟΠ ἀΘΥΒΠιβδ 1810. 

28. ἑάλωσαν εἰς ᾿Αθήνας] ἡπέογοορίῶ 
αοἰαίς διηΐ Αἰμοηαβ. )6 μος Ατα- 

Ἀ-ὀ-.ὈΟ 



410. 

24 τί χρὴ δρᾶν. 

ἨἩΠΙ. Τ ΠΌΟΆΡΙ 9 

τὰ κᾶλα. Μώνδαρος δ᾽ ἀπέσσυα. πεινῶντι τὠνδρες. ἀπορίομες 

Φαρνάβαζος δὲ παντὶ τῷ τῶν [Πελοποννησίων [16 ρ 1 
" “- ’ , Α ο “- 

στρατεύματι και τοις συμμάχοις παρακελευσάμενος μη ἀθυμεῖν 
’, [ » “ 9 -“ ’ ἢ Ἁ Ἁ ’ 

ἕνεκα ξύλων, ὡς ὄντων πολλῶν ἐν τῆ βασιλέως, ἕως ὧν τὰ σώ- 
΄σ Δ'ἝἽ ε ’ ᾿ " κὃ ἀν “ἕν ὃ ὃ - - 

ματα σφα ἡς ἱμάτιον τ εὐωκεν εκάστῳ και εφὸ ιον ουοιν μῆνοινς 

οἶἴβιηο θχθιηρ]ὰᾶ νἹα. ΑΌΥΘΒΟΙΙ Αποίαγ. 
ὈΙΠποϊὰ. ΓΠαογα. Ρ. 556. Αραά ΡΙ]ὰ- 
τάτο ἢ. ΑἸΟΙΡ. ο. 28. οδῦ : ἑάλω γράμ- 
ματα λακωνικῶς φράζοντα τοῖς ἐφόροις 
τὴν γεγενημένην ἀτυχίαν. ΒΟῊΝ. 

κᾶλα Βεγρκιαβ [)}18γ. βῦπα. δηΐ. 852, 
Ρ. 9, Ια εϑβί Ναῦυε5, αἱ ἃρυά ΑΤΙΒΙΟΡΗ. 
ἴ,γε. 1258: Ὅκα τοὶ μὲν ἐπ᾽ ᾽Αρτα- 
μιτίῳ πρόκροον θείκελοι ποττὰ κᾶλα, 
ΞΟΠ]. αν. δχριοαὶ πρὸς τὰ πλοῖα, 
εἴ καλὰ πΒογρύαμη ογαΐ οἱ. [200] 
Χοπορμοηῦβ, Ρ]αΐαγο ἢ, Ἐιβίδυ 
καλά. 

ἀπέσσουα) δῖο, ἄπο. Μοτο, βα!αὶ 
ΡΓῸ δ᾽ ἀπέσσυται, αποἀ ἰδποηΐ Α. Ο. 
Ὠ.Ε. ΑΙά. [δ᾽ ἀπέσσυται ΠΘΒΟΙΟ 8ῃ δ᾽ 
ἀπέσσυτον᾽.. δ᾽ ἀπέσσια Β.] Νὴ δ᾽ 
αὐοϑί ἃ Ρ]αἴατομο 1.1. οὐ Εὐπβίδίῃϊο, 
4υ] δὰ ΠΙαδά. α΄, Ρ. 63,1, οἰϊαΐ δῆς 
Θρ βίοϊαιμ, οἵ μαθεί ἀπέσσουα, νοοᾶ- 
θυϊατη Ποτίοιπι, οὖ δχρ]οαῦ ἀφώρ- 
μησε, ἀπῆλθε, τέθνηκε. [᾿ Απέσσουα 
σὰ δαάθιῃ ἰηἰογργοίαϊομθο Οἀ. 1792, 
6.7) Ἑδάριηῃ νϑγΌ] ἔογπια σΟΠ ΤΠ ΔΙΤΙΓ 
᾿θγόσαπι ΡΙΟΐΑΓΟΒῚ ναγϊθίαΐθ ἸΘοΙ]Ο]8, 
ἀπέσσονα, Ἰἴθπὶ ἀπέσσου ἀπεινῶντι. 

ΕἘχ ἀποσοῦμαι ἀοΥ θα. ᾿ππρογ οί 
[οττηδΐαν ἀπέσσουαν, ας. α. σάτα ἔπι- 
βύδ! ! ἤᾶης ἸΘοῦΟΠθΘπῚ σΟΙΩΡΓΟθαπΐ 
ΘΓΘΡῃδηῖ8 δὰ Ρ] αἰαγομαμη, Θοραγ 8 
Ετηθηῆαεί!. 15, 25» ΡΑΙτηθγτιβ δα Αποί. 
ατ. Ρ. ύο, ᾿πἰουργοῖθβ Ηθϑυοῇ δὰ 
᾿Απεσσία, οὖ Ἰῃ ΡΓΙΩ15. Ν᾽ ΔΙΟΚΘΏΔΙΙΙ5 
δα ΤἼΘοοΙ. ᾿. 203. ΑΡοϑβίο]!ιαβ Ῥτον. 
9. 2 νεγθᾶ ἔρρει τὰ καλὰ τηα]6 ΘΧ 6ρ]- 
βύοϊα Η:ρροογαῖβ δα Μιπάδγυτχη Ἶδι- 
ἀανι. ὥὔθηβιβ δαΐθπι δρίβύο]θθ δϑί: 
“οίνηι 6δἐ ὧδ γοῦν ποϑίγὶβ δϑοιηιαδ : 
Μτιπααγιιδ που θὲ: ηυϊίλος ἤαπιθ 
ἑαδογαπέ : ποβοΐηιιβ χυϊά 5} ἀφοηαδηι. 
Οείογατ, 51 Πάθθ μπαροπᾶδ οϑῦ [)10- 
ἄοτο, [,ΔΟΘαδοπη ο ἰδία οἷδάθ σοπι- 
ΤΟΥ] ΑἴΠΘηδ5 Ἰαραῦοβ τηϊβογα ἀα Ῥαςο: 
Πδῆς νϑῦοὸ ΑΥΠΘΠΊΘη8685 ἃ ΟἸθορποηΐθ 
βϑαποί! τορααϊαγαηί. ΟΠ] Ἰαβίοβ ἔα- 
ΤΙΡΙα18 δὰ Οτθβίβ ν. 2371 οἵ 770. ἰθρὰ- 
ΠἸΟΠΘΠῚ 8ΠΠῸ ῬΙΟΥΘΠὶ ἴαοϊΐ, ἀγοποηΐο 
ἹΠΘοΟρΡοιρο, δαοίοτοπι ῬἢΙΟΟΠΟΓΌΙΩ 

ΠΟΙΠΊΪΠΔη8. ρα Υ Θβββιηρῖι8 [)10- 
ΔΟΥῚ Γαι] η6 ΠῚ ργϑίογι. ΘΟῊΝ, Ἐμδιη 
ρα ΡΙα Αγ τὴ ΤΠ] 6 ]ΠΟΓ65 ἀπέσσουα, 
ἀδίθυιοσοβ ἀπέσσυται, ΠΟΙΏΡ] Γ68 ἀπέσ- 
σονα. Δρυὰ Χοπορποπηίοιῃ αποα 6βζ 
ἴη Β. ἀπέσσυα, σοΙπμραγαπαπηη ΟΠ 
Ηβυ ἢ} βουιρύατα ΡΟῸΓ εἐ: ᾿Απεσσία, 
ἄνεσις καὶ ἀπέδρα, ἀπηλλάγη, ἠφανίσθη, 
Ροπίθαχη68 γϑοῖθ βουρίατῃ ἃραα στάᾶτη- 
τηδί. Βθ κου Απθοα. Ρ.422,21: ᾿Απέσ- 
συα (ἀπέσσυτο ϑυϊδα5 ροϑί ᾿Απεστυ- 
φέλιξεν), ἐξέλιπεν, ου]ὰ8 ρΊοββα Γαρὶὶ 
ΑὨγθηβίαμῃ 1)6 1)1Δ] οἴ! νο]. 2, ἢ. 147, 
τοοιπη 6886 ὨΘρΘΠίοΠῚ δουβίυτα ἐσ- 
σύην. ΝΡΕΥΓΠη6 γογοὸ Αἤγθηβ. Ρἢ]- 
ἸΟ]ΟΡῚ νο]. 6, Ρ. 642-όπι ῃος ἀπέσσυα 
ΟῚ αἸΈγγο σοπ]θοῖΐ δ ᾿ΓΠΘΟοΥΐθο 4, 
39, ἀπέσβας (ὅϑΠο]. ἐξέλιπες, ἀπέθα- 
νες), ὨΪΒ1 β ροβιΐο ῥγὸ αἱραιηχηα, αἴ 
ρα ΟΘίθιῸβ υ Ψν6] οὐ, εὐ [,ΔοοηΐΪο6 
αἸοὶ ρῖοὸ ἀπεσόβησε. Δ᾽ δαυΐοπι εἰβὶ 
Βαυναηΐύ 1101] ΧΘΠΟΡΠΟΠΙ5. ἀΘ]Θ ΠῚ 
νἹαοίατγ. 

πεινῶντι) πεινᾶντι οἴ ροβίρα δρῆν 
ΒΟ Πἀαπη ἔ]586. δηϊτηδανογς ΑΠ- 
ΘΠ. Ι: ῬΥΙΟΥῚ Ρ. 482. 

ἀπορίομες Β.1. (ὐθίεγἹ] ἀπορέομες. 
Ῥοϑῦ δος ᾿πίθγραηρὶ! Κοσρρθπυβ, Π0η- 
ἔθου θἢ8 6, ὩΣ: Κλεόμβροτον ἐ ἐπερωτῶν- 
τα τὰ οἴκοι τέλη τί χρὴ ποιεῖν. Μδ]6. 
Οοηΐ. 46 μος θριβίο!ο Μά]|γ. Ἰοὺ. 
νοὶ]. 2» Ρ. 358--4: 66. 566. 

τί τὸ 

ἀἰ εα  ένολγαιν ΒΟ ΗΜ 
Οἴου Συρακουσίοις. ““ Ῥτεοίεγ Ρε]ο- 
ῬΟΠΠΘΒΙΟΒ οἵ ϑυυδοιιβῖοβ ἔπογιηΐ 81] 
ααοαιθ [μΔοραφ]ΟἸο 500]1.᾽" 
5ΟΗΝ. 

παρακελευσάμενος] παρασκευασά- 
μενος Υ. 

σῶα οἵαν ΒΙΟΝ 
ἱμάτιον----ἐφόδιον) ϑ΄ΤΩΠ]Π 6 Ἐοιηάᾶ- 

Π08, 4] ροβύ (ὑδῆπθηβεπὶ οἸδαθπὶ (ὑδ- 
ὨσΒ᾽ πὶ ρου Γαρογδηΐ, ΤᾺ ]16. ΟἸαγα α1- 
ν1Π15 “ηιπιοηΐο, υϑϑέο, υἱαΐίοο πν 1588 
ἀϊοϊίαγ. [ζν. 22; 52.. 50ΗΝ. 

μηνοῖν] μηνῶν Υ. 
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δ. 6 ἢ 1" Ἁ ,ὔ ’ [ “-“- ε - 

καὶ ὁπλισας τοὺς ναύτας φύλακας κατεστήσε τῆς εαυτοῦυ παρα- 

Α.Ὁ6. 

Φοθαλαττίας γῆς. καὶ συγκαλέσας τούς τε ἀπὸ τῶν πόλεων[15] 

στρατηγοὺς καὶ τριηράρχους ἐκέλευε ναυπηγεῖσθαι τριήρεις ἐν 
Δ ’ ὃ “ Φ “ ’ ἤ ’ διὃδ Α Α 

νταν βῳ οσας εκαστοι αἀπωλεσαν., χρήματα ΤΕε ἰοοὺυς και 

οὕλην ἐκ τῆς Ἴδης κομίζεσθαι φράζων. ναυπηγουμένων δὲ οἱ 

Συρακόσιοι ἅμα τοῖς ᾿Αντανδρίοις τοῦ τείχους τι ἐπετέλεσαν, 
Ν᾿ ΄ σι, ’ ’ Ἀ ΄ Α 9 

και ἐν Τη φρουρᾷ ἤβεσαν παντῶν μαλιστα. διὰ ταυτα δὲ ευερ- 

, 

γεσία τε καὶ πολιτεία Συρακοσίοις ἐν ᾿Αντάνδρῳ ἐστί. Φαρ- 

νάβαζος μὲν οὖν ταῦτα διατάξας εὐθὺς εἰς Καλχηδόνα ἐβοήθει. 

Ἔν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ ἠγγέλθη τοῖς τῶν Συρακοσίων 
- ἐ) Φ“ ’ ε Α “ δή , 

στρατήηγοις οἴκοθεν ὃτι φεύγοιεν ὑπὸ τοὺυ οημου. συγκαλεέσαν- 
Ω “Ἄ Ἁ “ 

46ς οὖν τοὺς ἑαυτῶν στρατιώτας 'Ἑρμοκράτους προηγοόρουντος 

ἀπωλοφύροντο τὴν ἑαυτῶν συμφορὰν, ὡς ἀδίκως φεύγοιεν 
Ἁ Ἁ ’ , ’ ’ Ω Α 

ἅπαντες παρα τον νομον" παρβρηνεσὰν ΤῈ προθύμους εἰναι Καὶ 

Ἁ μ δ Ἁ ’ ἌΜΜΟ 3 Α Ἁ , ἀῤβα,. 

τὰ λοιπα, ὥσπερ τὰ πρότερα, και ἄνδρας ἀγαθοὺς προς τὰ ἀεὶ 

φύλακας ϑίορμαπιιβ. [ΔὈ1] φυλακὰς, 
αυοα φυλακὴν αἸσοπα πη [1556 8Δη1- 
τηδανογς ΝΥ οἸἤτιδ. 

παραθαλαττίας] [ΔΌΤΙ παραθαλασ- 
σίας. 

25. συγκαλέσας Β.Ο.Ὁ.Ε. Οἴει] 
ξυγκαλέσας. 

τούς τε] Υ. δα ΤἼ5. ϑίθρῃ. ν. Τε. 
τοὺς ἀπὸ τῶν πόλεων στρατηγοὺς] 

Η. 6. ομῆν αἰμοθ58 θῷ ορρὶαϊδ, ἴη, χιαθ 
»οξί οἰαάοηιν αὐ Ογφίοιι ργοξιφογαηΐ, 
οοηυοοσαϑ88θέ εἴς. θοα θη) τηοθο 88808 
αὔτ Ργεθροϑιοπηθ ἐκ. 5ΟΗΝ, 

ἐκέλευε Α.Β.}.ν. ἐκέλευεν Ο.Ε. 
Οείοιὶ ἐκέλευσε. 

26. τοῦ τείχους τι ἐπετέλεσαν] Μιι- 
ΤῸΒ Απίδηα 1 ὉΓΌῚ5 5186 τοίθοθσιηΐ, 
Ὀ611ο [ογΐαββθ δηΐθα αἰσγαίΐοβ, ἀπππὴ τηδ- 
ἴθυῖθο ἴἢ [4 τηοηΐθ οϑοβεθ οορὶᾶ δὲ οὐ- 
Π8510 ΟἸδΥίασ, οὐ ΙΔ θοΥ 8 ραγίθιη ὥγγα- 
ΟἾ511 οαραπί. 5ὅΟΗΝ. 

εὐεργεσία τε καὶ πολιτεία Συρακο- 
σίοις ἐν ᾿Αντάνδρῳ ἐστί] [ἃ ο6δβῖ εὐερ- 
γέται καὶ πολῖται ΠΑθΟΠίαγ. ΧΟΥΧΘΟΒ 
δα Ῥαιβδηΐϊδιη ἂρ. ΤὨογά. 1, 120: 
Κεῖταί σοι εὐεργεσία ἐν τῷ ἡμετέρῳ 
οἴκῳ ἐσαεὶ ἀνάγραπτος. "ΓΤ ΠΘΙΩἸδίοο 68 
ἃ ΑΥΤΟΧΘΥΧΘΙῺ 1, 1537: Καί μοι εὐερ- 
γεσία ὀφείλεται. Ἰ)οΙηοΒίῃ. Ρ. 475»10: 
᾿Εψηφίσατε, ἅπερ, οἶμαι, φεύγουσιν 
εὐεργέταις δι᾿ ὑμᾶς προσῆκε, προξενίαν, 
εὐεργεσίαν, ἀτέλειαν ἁπάντων. ἴ0] 
Αἰϊαὰ 6 ποιηϊπθ οἱ ᾿πυῖθιιβ εὐεργέτου 

σοπίαμς ΕΑ. ΝΥ οΙ ἢ. 
Ἷ 

ν. ὑπὸ δ 

ὙΠ 
Καλχηδόνα] [ΛΔΡΥ] Χαλκηδόνα. Υ. δα 

τρί 2: 
27. στρατηγοῖς---αυτῶν οτη. ΕἸ. 
οἴκοθεν ὅτι φεύγοιεν Β. (δε ὅτι 

φεύγοιεν οἴκοθεν. 1)6 ΘΧΘΙΠῸ ἀποῦτῃ 
ΘΥΓΔΟΒΑΠΟΙΤΩ ΨΥ. ΙΟάΟΡ. 12, 63. 
ΤΒυογά. 8, 85. 

συγκαλέσαντες Β.1). (Οὐεἴογ] ξυγκα- 
λέσαντες. 

Ἑρμοκράτης] [)6 60 οοηΐ. Τιιογα. 
4.158 88ᾳὈ. 5ΟΗΝ. 

προηγοροῦντος ἨοΥ Π]ΠοΙππι8Β ΟΌδεσν. 
ἴῃ Χρθορῃ. Ηϊβῦ. ἅτ. ΑΝ ἐυίμοπι. τ8326. 
ΤΑΡ τ] προηγοῦντος, προηγουμένου (ΟΥ- 
Τϑοίου ΑἸαϊηιιβ. δῖος 46. ρυίποῖρα 16- 
ΘΑ ΠΟΠ8. οἸαβααθ ογαΐοτθ οὖ ᾿πίθυργεῖθ 
Ἰηΐγα 2, 2,22 : ᾿Απήγγελλον οἱ πρέσβεις" 
προηγόρει δὲ αὐτῶν Θηραμένης. ΑΠΔΡ. 
5» 5», 7: Ἧκον πρέσβεις" προηγόρει δὲ 
“κατώνυμος. 

συμφορὰν Β.Ο..Ε.Ες Οείοτ! ξυμ- 
φοράν. 

ἀδίκως οἱ παρὰ τὸν νόμον Ἰππριη- 
ἴυγ, τὖ 56 Ρ6 ἀδίκως καὶ παρανόμως. 
δσιηῦ δηϊτη οὖ δίκη οἱ νόμος, ἀπᾶὰΘ 
ΡΙυϊάτο. Μογ. Ρ. 1126 Β: Σωκράτης 
μετὰ τὴν καταδίκην φυγῆς αὐτῷ μεμη- 
χανημένης ὑπὸ τῶν φίλων, οὐκ ἐχρήῆ- 
σατο, τοὺς νόμους βεβαιῶν, ἀλλ᾽ ἀδίκως 
ἀποθανεῖν εἵλετο μᾶλλον ἢ σωθῆναι πα- 
ρανόμως. 

[18] 
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’ ’ “ , » ’ θ᾽ 

παραγγελλόμενα. μεμνημένους ὅσας τε ναυμαχίας αὐτοὶ τε κα 
ς Α ’ κ “ ΕῚ , “ .Ἂ ΓΟ »»ἢ᾿ 

αὑτοὺς νενικήκατε καὶ ναῦς εἰλήφατε, ὅσα τε μεήα τῶν ἄλλων 
΄“ Ἁ 

ἀήττητοι γεγόνατε ἡμῶν ἡγουμένων, ταξιν ἔχοντες τὴν κρα- 
’ ’ " ε ’ ᾿] ᾿ Α ᾿ Α ε ’ 

τιστην διά ΤΕ ΤῊν ἡμετερᾶν αρβετηὴν και διὰ τὴν υμετερᾶν σρο- 

’ Α Ἁ ΄“᾽ Α Ν᾿ ’ « , 4 ’ 

θυμίαν καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὑπαρχουσαν. ἑλέσθαι 
᾿ Ν, ἃ Μἤ ,ὔ “ἃ " , ςε ς ’ ς 9 

δὲ ἐκέλευον ἀρχοντας, μέχρι ἂν ἀφίκωνται οἱ ἡρήμενοι ἀντ 
9 ’ « Ἰ] ς Ἷ » ’ 9 , Ε Α ’ 

28 ἐκείνων. οἱ ὃ ἀναβοήσαντες ἐκέλευον ἐκείνους ἄρχειν, και μα- 

λιστα οἱ τριήραρχοι καὶ οἱ ἐπιβάται καὶ οἱ κυβερνῆται. οἱ δ᾽ 

μεμνημένους---ὑπάρχουσαν] Ηἰϊς ρο- 
ηδηάὰ {πϑγπῦ αιᾶ8 8. 28 μοί διδόναι 
Ροπαηΐ 101]. ΑἸΙΓΟΥ Ππα]οαη8 ϑομΠοὶ- 
ἀογβ ροϑυῖῦ. ρᾶ1}]}0 ἰηΐτα ροβύ ἀντ᾽ 
ἐκείνων, αὕτη Πᾶς Δηποίδιοηθ: “ α]ρῸ 
ψ ῦρα μεμνημένους οὐπ ΒΘΑΙΘΠΕθιι5 
τε]θοΐα Ἰθσοθαπίαγ ρμοϑβύ 1118, Οἱ δ᾽ ἀνα- 
βοήσαντες---λόγον ἔφασαν χρῆναι δι- 
δόναι, ἸΟοσΟ 58 η6 ἸΠΟΟΙΩΠΊΟΘΟ Ρ͵ΤΟΡΙΘΥ 
ΒΘ ΘΗ ΔΙ 56Γ16 πη. δ ογῦα διιΐθιῃ 
λόγον ἔφασαν χρῆναι διδόναι ἴα, στὴ 
Ζϑαηῖο ᾿πίογργοίδίιγ ΑΝ δἰ Βικῖτιβ : ἀψυθηη, 
6586 αἰϊωογιηέ εἰ ἐρδὶ5 αἱοοη αὶ οαιδαηι- 
χιιο διίαην αφοηαὶ ροξοδίαδ αἰδέμ ἃ ηυἰῖ- 
ἐϊδιι5, φιοηΐαηι Ὁ05 ἐφ πη, ρο- 
ἐοδέϊ5 εἴς. ὅ'8α αιδο ντἹρὸ Βα ΙΓ, 
ὨᾺΠ]]ατὴ σΟὨ ΓΙ Πθηΐ Οδιιβᾶτη, ΟἹ Ρο- 
(οδίαβ 111ὰ ἀδπάδ 810 ἀποῖθιβ, ἤθαῖ8 
ὉΠ]ΑῚ ἸΡΒΟΓΠΊ, 851 αα]α ἔοτίθ ρθοοᾶνο- 
τηΐ, ΘΧΟΙΒΔΠΑΟΥΤΙΠ πγαίθυϊδτη ΒΌΡΡΕ- 
αἰϊζαηΐ, ρ]δηθ βο]οθῖ Δ]1θ πα ΔὉ πος 
ἸοφΟ δ ᾶς ὁδιιϑαὰ. (ὑοηΐτα σοπ πθηΐ 
ΟΔΙΙ58ΠΊ, ΟὈΤ Π}]1068 ῬΟΙΤῸ οὔατα 580 
δἰῖθ 0 ̓ΠΊΡ 6.10 [ογίθβ θ886 ἀθθαηΐ, αἱ 
Θ᾽ουϊατη ΔΥΤΪβ ραγίδτη ὑπθαηΐπγ. 1)6- 
᾿πἀθ λόγον διδόναι (ἀγεθοα ἴα ποη α]- 
ΟἸΓᾺΓ : τ] 065 ΘΠ] ΠΏ Ροΐ!5 λόγον λαμ- 
βάνειν ἸὰθΘηζ ἃ ἀποῖὶθαβΒ. 16 δβί 
λόγον διδόναι καὶ λαμβάνειν (οοη. 
11, 22, εἴ δοῦναι λόγον ἀρ ΑτἹ- 
βίορῃ. Ρ]αΐ. 468.(ὡ. Οὐυδιηαιδτη ΠΟΠ 
ἸΠΠΟΙΟΥ Ἰηΐγα 5, 2, 20. διδόναι λόγον 
τινὶ ΒΙσ ]ἤσαγ 6 ἀἸσΘηα] ροξεβίδίθιη 8]1}- 
ΟΕ] ἔδοοσθ ῥα θὰ πΠΟΙΙΟ Ἰοο ΠῚ ΠΟ 
Βαθοῦ, ἈΌῚ δοσυβδηα!ὶ τπθηθϊο ργεθοθαϊ. 
Θυοά 51 νεῦῸ ἄἀποθβ ᾿ρδὶ ρᾶγαίὶ! 6888 
αἸσυ ΓΙ, ΤΑ[ΟΠ65 ᾿π]ρΡΘΓΪ 58] τε ἄθγα, 
81 απ οα 418 ΟΥΠΊΘη ν6] ρβοσδίιπι ΟὉ- 
Ἰεεεῦῖῖ, νοῦθα, χθρ να]ροὸ Βα Γ, 
τητ]ῦ0 ΤΠΔΡῚ5 Βιιηὖ 8116 πᾶ 80 θὰ ἀποῦτη 
ῬΓΟΐΘββίοηθ, ααδθ τηϑηϊΐδϑίο τ] } Πὴ 
υἱγίαϊξοτη σοτητηθηδΐ τηΔρ]5 4 α8π ατι- 
ουγη. Αοςοαϊξ φαοα νοῦθὰ οὐδενὸς δὲ 
οὐδὲν ἐπαιτιωμένου Ηἰτηῖβ ΙοηρσΘ ΤΟ Π10- 
νη Γ ἴῃ νυ]ραΐα ᾿ἸΘοΙΟη6 80 ΟΥ̓ΔΙΟΠΘ 

ἀπιοιμῃ ΔἸῦογα, ατιϑθ ΓΑΙ ΠΟ 65 ΟΌΒ.) 1Π|- 
ῬΘΙῚ ΡῬτουηϊ 10, 51 418 δοσιιβανου, 
[ηςου]θοΐα δαΐθη ρογΠΠπθηΐ δα ῬΥΊΟΥΘΙΠΙ 
ἀπουπη ΟΥΔΙΟΠΘΠΊ, αι ΤΉ ]]10685 α]8- 
Ἰπηρθη 08 βιπη}]} σΟηβο]δίτιν οἵ δα νιγ- 
ταΐοιη Ἰαπάθηηαιιθ ραγΐδπη {πη 8Π| 
Βογίδίατγ.᾿᾿ 5ΟΗΝ, Θα τθοίθ δηϊπηδα- 
γογί λόγον διδόναι τοίου] δα ἀτιο 68 
ΓΑΠΟΠΘ τοααἀθηΐοβ, αὖ ἂρυα ΡΪαΐ. 
Ρμῃεαᾶγ. Ρ. 76 Β: ᾿Ανὴρ ἐπιστάμενος 
περὶ ὧν ἐπίσταται ἔχοι ἂν δοῦναι λόγον 
ἢ οὔ; Τῃροΐῖ. Ρ. τύρ Α : Οὐ ῥᾷδιον, ᾧ 
Σώκρατες, σοὶ παρακαθήμενον μὴ διδό- 
ναι λόγον, οἷ ἴῃ Ἰοοἷδ 4105 οἰϊαΐ (ςο- 
ΠΟΙΏΪΟΙ οἵ ΑΥἸΒίορῃδηϊβ, πο δα τηϊ- 
1165 αΙσΘ Πα οορίαπι ἔαοϊθηΐθβ, αὖ [ἢ 
Ιοοο Ηϊβυ. ασ., φαὶρρα ααογατη νϑηϊᾶ 
ἀαοῖθιβ. Ποη οἵαῦ οραβ8. Ηος δυΐεθπὶ 
Ροβιίο, φι πη ΒΘ] 68 μεμνημένους π6- 
ΟΘΒΒΔΙ10 δα τη]]}θ8. τοίθγαία, δα 08 
ΠΟΙ τοίου διδόναι, ΠΟΥ ΒΒΙΤη 6. 60Π- 
ΟἸπαΙΥ γοῦθα 1114 μεμνημένους---ὑ- 
πάρχουσαν 8]1ῖΘηδ 6586 40 μος Ιοςο οἵ 
60 410 γδηβί}} ροποηᾶδ. 

λόγον] λόγου νἹἀδἴαγ 6588 ἴῃ Β. 
αὐτοί τε καθ᾽ αὑτοὺς Β.Ώ.ΗἪ.Υν. (ε- 

[61] αὐτοὶ καθ᾽ αὑτούς. 
ἡμῶν] ἡμῖν Β. 
ὑμετέραν ἀρετὴν---ἡμετέραν προθυ- 

μίαν] Μοάεδβίδιη οὐ ρυπάθηίδτα α1- 
ΘΘΠΌΒ. Ῥοβύμ!ασα αὖ ρυοσα ἰοσο ρο- 
ΠαίαγΓ ὑμετέραν, ῬοΒίαΙΙΟΥΘ ἡμετέραν, 
σοηΐγα 8ς ἢΐ ἴῃ νιϊρσαΐα Ἰδοίοη6 ἡμε- 
τέραν---ὑμετέραν τοοίθ. τηοπα ΥΥ̓ εἱ- 
5Κῖ|ι5. ΘΟῊΝ, [1ὰ προθυμία ἀ6 Ηετ- 
τηοογαίθ δϑύ 5. 20, Β6α προθύμους Βαρτδ. 

διὰ ΑἸζογαγα βουνασιηΐ Β.}).Υ.. οηι. 
οθΐουι. ἀρετὴν---ὗμετ. ΒΌΡΓΤΑ νοΥΒιη Α. 

θάλατταν] θάλασσαν 1). Ἐ). 
μέχρι] ΤΔὈγΥ] μέχρις. 
ἡρημένοι] εἰρημένοι Β. ΑἸὰ. 
28. ἐκείνους Ε.Ψ. Οὐδίοτ! κείνους. 
οἱ τριήραρχοι καὶ οἱ ἐπιβάται] Θὰ] 

Ροϑύ {ΠἸΘΥΆΓΟΠΟΒ ΠΟΙΉΙΔηΥ ἐπιβάται, 
Ἰηΐτα 5. 30. ροβίύ ριιθουπδίογθβ ἰοοτα 
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.ς. Ψ ὃ Ν , ᾿ ι ε « , ὰ 3 Δὲ 
ουκ ἔφασαν εἐν στασιάζειν προς τὴν εαὐυὐτῶν πολιν" εἰ ὁὲ τις 

ΑΣῸΣ 

20 ἐπικαλοίη τι αὐτοῖς, λόγον ἔφασαν χρῆναι διδόναι. οὐδενὸς δὲ [20] 
58ν » ’ ’ Ε “ 9 , ε . ᾽ 

οὐδὲν επαιϊιτιωμέεένους δεομένων εμειναν εῶς ἀφίκοντο οἱ αν 

ἐκείνων στρατηγοὶ, Δήμαρχός ΤῈ ᾿᾿Ππιδόκου καὶ Μύσκων Με- 

’ ᾿ ,ὔ ᾽’ “ οἱ ᾿ ΟῚ ᾽ὔ 
νεκρατοὺυς και ΠΠόταμις Τνώσιος. τῶν δὲ τριηραρχῶν ομοσαν- 

ε κα ᾽ ᾿ 4." ἃ ᾽ μ᾿ ’ 3 ἰοδ Ὁ 
τίέροι πλεῖστοι κατάξειν αὐυτοῦυς, ἐπὰν εις υρακουσὰας αφικων- 

9 ᾽ὔ Φ ς ᾽ὔ ’ 5 “ «« ΝΣ Α 

30 ταις ἀπεπέμψαντο οτοι ἐβούλοντο σπάαντας εἐπαινουντες ἰδίᾳ δὲ 

« Ἁ ς ; ΄“ 7] 9 ’ , 

οἱ προς ἙὩρμοκράτην προσομιλοῦντες μάλιστα ἐπόθησαν τὴν 

ἰθποπύ τϑοίϊβΒ. ΑἸ1Ὸ βθῆϑιι ββύ ἐπι- 
βάτης τ, 3, Τῇ. οἴ ἀρυᾶ ΠΟΥ] 61Πὶ 
8, ὅτ. πααΐα, 4] Πᾶνα νθῃϊ[Υ. 1,12,7. 
ἐπιβάται αἰδυηρτπιηίιν δὉ ὁπλίταις, 
ἱππεῦσι, πελτασταῖς. ὥϊο οἴϊδιῃ 1, 6, 
10. βϑιηΐ ἐπιβάται τη] 168 ΟἸΔΒΒΙΔΙΊ. 
Τη10 ΒερΊη. 27. οοηνοοδηῦ α668 
τοὺς ἑαυτῶν στρατιώτας, Θοβαπ6 ΔὈὉ- 
Θιαηΐοβ δα νἱγθαίθιη Πογίαπίαγ, Ὁ]. 
στρατιῶται νἹαΘηΐῸΙ τριηράρχους, κυ- 
βερνήτας οἷ ἐπιβάτας ΘσΟΙΩΡΙΘΉΘΠΘΕΓΕ ; 
μος ψϑῦῸ ἴῃ ἰοσο Χϑῃορμομ βιηρτι- 
Ἰαϊπι 1105 στρατιώτας ΥΘΟΘΉΒΘΠΒ 6Χχ- 
οἸθάογα νἹἀθέυγ Ργογθΐαβ, ΤΘΠΊ]ρ65. οἵ 
ΒΙ1Ὶ1165 ΠΟΠΊΪη65. ΘΌΗΝ, 

20. δεομένων] ΡῬΙΓΟΚΠΉΘΙΊΘΥιΒ, (μην 
ἡξαφιι Οηλη65 ἠϊ8 γι αἱοοθαηίεν α856Ή- 
ἐϊγϑηΐιιν, ᾳφιια8ὶ τῶν λεγομένων Ἰερ]ϑδεῖ. 
““ Νοηνῖηθ χιίοηιαπι ομΐραηπίο, τοσαηΐῖ- 
διι5 ροΐϊιιδ, ηναηδογιγέ. ΑΑα σϑηϊεντι πη 
ἘΌΉ ΤῊ 26: Σ᾽ αν ΒΚ 
οὐδενὸς αιιΐοτ διττὴ] ἀθρεδΐ αὐτῶν, 410 
ΘΘΠΘΥΘ Β6606 οἰϊδιη [,Δ[1Πὶ αἰαπίαγ. 
Νοίαπιη πος Ηογαῦ, {76 πθηὶὸ ηιιαηι 
δὲδὲ δογέθηι δον γαΐΐο αθαϊογὶέ 8θι, ΚῸγ5 
οὐγοοογλ, εἶα οοπέθηζιδ υἱσαί, ἰαιαϊοί 
(ροῦτιβ φαϊβαιιθ) αἴσογδα δοῳιθηΐθ85.᾽ 
ΜΟΙΠΕ. 

τε ᾽᾿Ἐπιδόκου Η. (ὐεΐετ! τε Πιδόκου, 
αὐοὰ π ἴουηα ααϊᾶθη (ἀτθουτη. 
᾿Επιδόκου απΐθηη, αιοα οἵ ᾿ρβιπῃ ἰπδι- 
αἰύαχμη οβϑῦ οὖ ἸΏΘΧρ  ]ΟΆ 0116, ΠΟ νἹ δία σ 
ῬοΥΙ τἀ τὴ ΟοἴαΠΔ τιπῸ (168 ΒΤ] τι8 
αἱ οἵ Δ]! πη46 οορ 15 ΠΟΙ] 115, Ἔπι- 
δίκου, ᾿Επιδόξου, ᾿Επιλύκου, φιοα 5]ς 
ἔογθ ἴὴ ᾿Επίδυκος ἀδορτγανδίιπη νἱα. ἴῃ 
ΤΠ Θβαῦγο Κρ ῃδηὶ, 564 ουχη {ΓΘ τι θη] 
ἴῃ Ἰο]1ὰ ᾿Επικύδου, οὐ]8 ΘΧΘΙΏΡΙα 
νἱά. 1016. 

Γνώσιος] Γνωσίους Β., αὐ ῬίτΟΚΠΘ6- 
ΤΉΘΓΙ5 νου Ῥοΐαηυὶς Οποδῖις, Τνω- 
σίας Ὁ. ἴῃ οοἰοτὶβ σιοα οδὲ Γνωσία 
4αθγη ᾿ρ80. ΟΡ ΠΟΥ ΤΠ) ἸΒβθηϑιι 8ι18- 
Ρθοίαπι γο ἀδίαιγ πθαῖι Δα παθ οορηὶ- 
{πὴ 510, τοϑ πη πη αἰχὶ Γνώσιος, 

αὖ Γνῶσις 680 ἴη πιο ΟἾϊο ἂρ. Μίοη- 
προί. 1) 6507. ΝΟ]. 3, Ρ. Ζόφ. Θαδτη τι51- 
ἰαΐδτη ἴῃ ΠΟΙΊΙΠΙ 115 ΥΥΔΟΊΒΔΠ]Β [0Γ- 
τηϑῖὴ χροΐ δα]πποίπμη Πόταμις, 11- 
ὈΓΔΙῚΙ δαθ ΠῚ ἴθυα 1ἢ ας ἀθργάναγα 850- 
Ἰθηΐ, αὖ ΠΟΙ,ΘΠΗ Ἰίοη ΥΥΘΔΟΙΙΒΔΠΤΙΩ 
Σῶσις Ρ]οτΙα6 ἴῃ Σωσίας ΑΠΔ}0. 1, 2, 
9. Ἐδαδθπιὶ δυΐθιη μουπλιίαϊ!ο ἱπίογ 
Πιτύα εἰ Πίτιος 1, 6. 1, Θδαριηαιι8 
ἴουπηα θην] Ἰηΐτα 3,1, 10, ὉΌῚ Ζή- 
νιος, οὗ ἀρπα ΠΟΥ ΙαΕΙη, 48] Γοάξιος 
οἱ Κνίδιος, εἴ Πογαμπη Ποιϊπα ἀποιτὴ 
8176 ΠΟΙΆΙΗΙΌτΙΒ ραΐστιμ ρΟηϊΐ 8, 85. 

ἐπὰν] Ν'΄. δηποῦ. 84 2,1, 27. 
ἀπεπέμψαντο])] 71)ϊ͵ηυϊδογμηΐ, τὶ Ογ- 

ΤῸΡ.1, 4, 27 : Λέγεται ὅτε Κῦρος ἀπῇει 
καὶ ἀπηλλάττοντο ἀπ᾽ ἀλλήλων, τοὺς 
συγγενεῖς φιλοῦντας τῷ στόματι ἀπο- 
πέμπεσθαι αὐτὸν νόμῳ Περσικῷ. ὅ, 4, 
28 : Τοῖς ἀπιοῦσι δωρησάμενος πολλὰ 
ἀπεπέμψατο. ΑΜ}. 7. 7. ὃ : Οὐχ ὅπως 
δῶρα δοὺς ἀξιοῖς ἡμᾶς ἀποπέμψασθαι" 
εὐ 8110]. 

ὅποι] ὅπῃ Β. 
ἐβούλοντο ἃ. (ὐβίθιὶ ἠβούλοντο. 

Οὐ]αβηηοα! [ογτηῖβ Ροοίθ Αὐτοὶ αἴπη- 
[Ὸ ΤηΘ ΠῚ οαπδβα : ἴῃ ΡΙΌβα ὉΡῚ 16- 
σαημθαῦ ρα 'Γμπογαϊάθη, Χοπο- 
Ῥμοηΐοθιη, Ρ]αίοπθπι οἵ Οταΐοσθβ, δὉ 
ἘΠΡΤΑΓῚ5 1Π]αΐοθ βιαηΐ, 51Π6 ΤΟ Π6 τηθᾶοὸ 
ΑἸΐθγαθ ΡοΟηΘη 5 ποὺ ἢδᾶ8, α 88 
ΤΟΟΘΏ ΙΟΤΊΤΩ ΠΟΠΠ1}}} ἀμ] πᾶτη Αὐοὰ5 
οἴϊδπι ἴῃ ΡΓΟΒΆΙ ὑγδηβυ θυ τιηΐ. 

30. πρὸς] ΟΘυἱάδπι 801. οἱ πρός. 
ΠΤ ΈΡΗ. εὐ Τθοποῖαν. [Δ0τ] Ομ. οἱ. 
““ Ἰ)ρΊποθρ5 αὐτοῦ Δα] νο]αϊ Μοτιβ. 
[ΔΑααϊῦ Ν.1 ὅϑδηθ μος δυΐ τἀνδρὸς δα 
βοηςθηίατη Ἰοοὶ ρογίθοίαμη ἀθϑι ἀθγαύιυ. 
δαρογοβύ τηοτιβ ν Ὁ] προσομιλοῦντες 
ῬαρΤΔη8 ΟὈΠ] γΟΥΡῸ ἐπόθησαν. προσο- 
μιλήσαντες Ῥοϑίμπ]αῦ Βομβιι8. δου θυτη 
ΒΙΠΊΡΙΘΧ Οὔ ΡΙΘΡ. πρὸς ἡπηχὶξ ΗΪοΥ. 
8, 6. Οοπη. 4, 3, 2. ΒΟῊΝ. Ουὰβ 
ἀυθιςαοπμΘ5 ΤΟ ]]6γθ ἸΙσογοῦ προσομι- 
λοῦντες ἴῃ πρόσθεν ὁμιλοῦντες τηϊζαΐο, 
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᾿ ; " , Α ’ Ψ Ἁ ὌΡΗ» ἢ 

τε εἐπιμελειαν και προθυμίαν και κοινότητα. ὧν γαρ ἐγίγνωσκε 

τοὺς ἐπιεικεστάτους καὶ τριηράρχων καὶ κυβερνητῶν καὶ ἐπιβα- 

ΤΥ 7 ’ὔ Α Ἁ 

τῶν ἑκάστης ἡμέρας πρῷ καὶ πρὸς ἑσπέραν συναλίζων πρὸς 
Α Α Α ς ΄σ ς ω Ὁ 2 «ἂ ’ « 

τὴν σκηνὴν τὴν εαυτοῦ ἀνεξυνοῦτο ὃ τι ἔμελλεν ἢ λέγειν ἢ 
’ 1] ’ 9 “δ ’ὔ ὔ Α Α ο Ἁ σι 

πράττειν, κακείνους ἐδίδασκε κελεύων λέγειν τὰ μὲν απὸ τοῦ 
' Α Α ,ὔ Ε ,ὔ ε ’ Ἁ 

παραχρῆμα, τὰ δὲ βουλευσαμένους. εκ τούυτων Ἑρμοκράτης τα 

πολλὰ ἐν τῷ συνεδρίῳ εὐδόξει, λέγειν τε δοκῶν καὶ βουλεύειν 

τὰ κράτιστα. κατηγορήσας δὲ Τισσαφέρνους ἐν Λακεδαίμονι 
ἋἙ , “ ᾿ Ἂ , ᾿ ἥ , ἣν τὰ 

ρμοκρατῆής., μαρτυρουντος και στυόχου, και ὄξας τὰ ονταὰα 

λέγειν, ἀφικόμενος παρὰ Φαρνάβαζον, πρὶν αἰτῆσαι χρήματα 

ἐγ ΡΓΟΘΒΘΗΙΙ δὶς ἡυπρὶς Ἰηΐτγα 8» 4 
: Οὐχ ὁρῶντες τὸν ᾿Αρχίδαμον ἐ ἰόντα, 
ΡΣ δὲ θαμίζοντα, εὖ ἴῃ 110 115 ΠΟῊ- 
Π1]}15 7. 4.5: (ὐὐπι. 5, δον (. ὍΣ πρό- 
σθεν οὐδ᾽ ἐν τῇ ἑαυτῶν τολμῶντες ἃ αντι- 
τάττεσθαι νῦν ἀπειλοῦσιν ἐμβαλεῖν, 81 
ΟΡτι5 δβϑϑοΐ τη ΓΔ [Ἰ0Π6. 

ἐγίγνωσκε] ἐγίνωσκον (ἃ. 
καὶ τριηράρχων Β.).Ε.1. καὶ τριη- 

ραρχῶν α. τῶν τριηράρχων Α.Υ. ΑΙ- 
αἰπα. καὶ τῶν τριηράρχων Η.. 81 τϑοΐβ 

ποίαίατη. (δἰ οτὶ τριηράρχων. 
πρῷ] τὸ πρωὶ ΠΌΤ], σαοπηοᾶο 1ο- 

ααπηΐαγ ΤΙ ΧΧ ἱπίογργοίεβ οἱ Βυζδη- 
Ὁ1ηὶ αυ]άδπη, 481, αὖ Ἔχροβιίιιπη ἴῃ 
ΓΠοβαῦσο Κορ μδηὶ, μος δανθυθίυτη 
ΨΆΓΠ15 ΤΠ06158 ΟὈΤ ΔΙΌΟΙ]0 σΟΠ] ΠΟὔτιΠη 
αὐξ ΔΌΒοΙαΐο ρομπηΐ δα ουτη ΡῬΓΈΘΡΟ- 
ΒΙΠ0Π6 σοπδβίγαπιηξ, πο ΑΤΌΕΙ, ἃ 4π]- 
θὰ5 οὔϊδπη 8]16 πὰ ἰοσττια πρωὶ, ΔῈ 
ἃ ΔΝ οΙῆο ποίαΐα. Εοτίαββθ διαΐθιη ργθ- 
βίαί πρῴ τε. 

συναλίζων ΜοτιΒ. [ΔΡ1Ὶ συναυλί- 
ζων, υἱ ΟΥΓΟΡ. 1, 2, 15. υδ]᾽ νἱά. 
ΟΠ Ποιά. 

τὴν ἑαυτοῦ} ἑαυτοῦ Η., ΠΙΒΙ ΡΟΐα5 
σκηνὴν ΡΓῸ τὴν σκηνήν. 

ἀνεξυνοῦτο Μοτιιδ ροβὲύ ΒαθηΚο- 
Ὠἰστη οἱ Δ ΔοΚοπαυϊη δα 'ΓΠΘΟΟΥ. 
Αἄοη. Ρ. 227 Δ, εχ ὅδυ]άᾶ ν. ̓ Ανακοι- 
νώσασθαι 6 ΧοΠοΟΡΠΟΠίΙ5 Ἑλληνικαῖς 
εὖ ν. ᾿Ανεξυνοῦτο 6 ΧαΕπΠορΠοηίθ 1ὰ 
Ἰρβύτῃ οἰϊαηίθ. [01] ἀνεκοινοῦτο. Εϊ 
αυδησαδπὶ 1Π]αΐπη ᾿πίθγ πὶ κοινὸς 
ΡΓῸ ξυνὸς, αὖ αἰοίπθη δα ίθρῃδηϊ 
'ΓΠ65. ν. Ξυνὸς, ἰἀτηθη αι Χοπο- 
ῬΏΟΠ ῬΘΥΓΊΤ]Π015 8118 ἸΟοβ ἰδίαν ἃ]- 
ἴθργα ἴουτηδ, ΠμΒα ΔΤ ἢδς δῦ 1Ρ868 δαΐ 
Αἰϊὰ5 ααϊδαθατη ΑἰΠΟΟτιιΠ, Βα σθοθη- 
ἸΟΥ65 ἀθιητπι ΠΟΏΠΙΠ], ἀπθιΐαγο Ἰοοὲ 
8 Ῥτρβίθί βθυνδτ] ἀνεκοινοῦτο. 

ἔμελλεν ἢ Ὁ. .ΕΕΝῊ.1. ἤμελλεν ἢ 
Β. Ο(Οβίβθιη ἔμελλε. 

τοῦ] το 8. 5816. 
21. βουλεύειν Β.).Η.1. Οὐδἴοτι βου- 

λεύων. 
. κατηγορήσας] ἢοο [δοΐμπτη αὖ 1ΠΙ|0 
ΔΏΠΙ ΒΕΡΘΙΙΟΥΒ. (πη οηΐη 11588- 
ῬΏΘΓΠΘ5. σοτητηοίμβ 80 ΑἸΟΙ Ια 6. πθς 
Ὥδνο5 ῬΠΟΘΠΙΟἾαβ ΔΌΧΊΠΟ ταϊογοΐ, 66 
ΒΕΠΡΘΠαἸα σΟΠηπηθαϊιμηιι6, ααοπηδα- 
τη πτ ῬΙΟΠΊβογαΐ αηΐθα, ΡΘ]ΟροΠΠΘ- 
5115 Βιρροαϊαγεί, ΗΥπηοογαΐθβ ὥγσδ- 
ΟΒΘΏ1Ι5. ΟἸ1ΠΔῈ ΜΙ]ΘΒΙΟΥΙ ΠῚ Ἰαραί]8 οἵ 
Αβίγοςμο, 41 δάπις πα ἢ τ5 ΤΡΑΓ- 
(Δ Ώτι5 δπίθ ΜΙπαδΙ] δαἀνθηΐατη ἔπογαΐ, 
Δα 1 Δοθαθρηοηθηι, ταὖῷ 101] 11558- 
ΡῬὨΘΥΠοΙη δοοιβϑαγοῖ. ὙΊα6 ΤΠπογά. 8, 
85. 5Ο)ῊΝ, Ναγγδῦο Π]ς ρυθοροβίογα. 

ἀφικόμενος παρὰ Φαρναβάζον] Ἦδφος 
1Πη{6]]}101Ὶ ἀΘθεπῦ 46 ἤος 'ρΡ80 [βιηρΟΥ6, 
ΟἸΠῚ, 4]]1ΐο ΠΠΟΪΟ 46 810 οο]]ερᾶ- 
ΓΌΠΠΘΙΘ ΘΧΒ1110, αἸΒοθββιιπὶ Δ ΘΧΘΓ- 
οἴζα τραϊδασηαιια ἴῃ ραίγδιη ρδγαγθί. 
Ἀδπη οχρ]οαῦ 5800 ΟἸγπηρὶαάθ ΟΩ:ΑΣ 
ΤΙ οάογιιβ 12, 62. 516 : Ἑρμοκράτης ἐκ 
τῆς στρατείας φιλίαν ἔχων πρὸς Φαρ- 
νάβαζον τὸν τῶν Περσῶν σατράπην, 
ἔλαβε παρ᾽ αὐτοῦ πολλὰ χρήματα" μεθ᾽ 
ὧν εἰς Μεσσήνην καταπλεύσας, πέντε 
μὲν ἐναυπήγησε τριήρεις, χιλίους δ᾽ 
ἐμισθώσατο στρατιώτας. παραλαβὼν 
δὲ καὶ τῶν ἐκπεπτωκότων Ἱμεραίων ὡς 
χιλίους, ἐπεχείρησε μὲν εἰς Συρακού-. 
σας κατελθεῖν, συναγωνιζομένων αὐτῷ 
τῶν φίλων᾽ ἀποτυχὼν δὲ τῆς ἐπιβολῆς, 
ὥρμησε διὰ τῆς μεσογείου, καὶ κατα- 
λαβόμενος τὸν Σελινοῦντα, καὶ τῆς πό- 
λεως μέρος ἐπετείχισε, καὶ πανταχόθεν 
κατεκάλει τοὺς διασωζομένους τῶν Σελι- 
νουντίων. (ὐοηΐ. 10. α. 75.» 1ὈῚ ΥνἹΤΊ 
ΟὈΙτ5 ἀθβουθιίαγ. 5ΟΗΝ. 
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λαβὼν, παρεσκευάζετο πρὸς τὴν εἰς Συρακούσας κάθοδον ξένους 

τε καὶ τριήρεις. ἐν τούτῳ δὲ ἧκον οἱ διάδοχοι τῶν Συρακοσίων [23] 
᾿ ; Α Υ̓ ι “ Α Α ’ 

εἰς Μίλητον καὶ παρέλαβον τὰς ναῦς καὶ τὸ στρατευμα. 
᾽ ᾿ κι ν ι κ“- ἢ ᾿ 

32 ἂν Θάσῳ δὲ κατὰ τὸν καιρὸν τουτοὸν στάσεως γενομενῆης 
9 , ε κ 3, .ἅ Δ , ε κ Ἢ ’ 

ἐκπίπτουσιν οἱ λακωνισταὶ καὶ ὁ Λάκων ἁρμοστὴς ᾿Ιτεόνικος. 

καταιτιαθεὶς δὲ ταῦτα πρᾶξαι σὺν 'Γισσαφέρνει [Πασιππίδας 
ε ; “ ᾽ ; ἡγι κἃ ι κ᾿ κ᾿ Α ἃ μὰ 
ὁ Λάκων ἔφυγεν ἐκ Σὥπαρτης" ἐπὶ δὲ τὸ ναυτικὸν, ὃ ἐκεῖνος 

ἠθροίκει ἀπὸ τῶν συμμάχων, ἐξεπέμφθη Κρατησιππίδας, καὶ 

33 παρέλαβεν ἐν Χίῳ. περὶ δὲ τούτους τοὺς χρόνους Θρασύλλου [24] 

ἐν ᾿Αθήναις ὄντος ἾΑγις ἐκ τῆς Δεκελείας προνομὴν ποιούμενος 

πρὸς αὐτὰ τὰ τείχη ἦλθε τῶν ᾿Αθηναίων" Θράσυλλος δὲ ἐξα- 
Ἁ " , μὶ κ 5 εἶ 9 ζω ’ .᾿ 

γαγὼν ᾿Αθηναίους καὶ τοὺς ἀλλοὺυς τοὺς ἐν τῇ πόλει ὄντας 

ἅπαντας παρέταξε παρὰ τὸ Λύκειον γυμνάσιον, ὡς μαχού- 
“ δὼ δὲ “ ΟΥ̓ ς , , 

34 μενος, ἄν προσίωσιν. ἰδὼν δὲ ταῦτα ἴΑγις ἀπήγαγε ταχέως, 
, Ὡς. ι 2 “ π΄, “ ε Ἁ ΄. ΄- “ ,ὔ 

καί τινες αὐτῶν ὀλίγοι τῶν ἐπὶ πᾶσιν ὑπὸ τῶν ψιλῶν ἀπέ- 

θανον. οἱ οὖν ᾿Αθηναῖοι τῷ Θρασύλλῳ διὰ ταῦτα ἔτι προθυ- 

μότεροι ἦσαν ἐφ᾽ ἃ ἧκε, καὶ ἐψηφίσαντο ὁπλίτας τε αὐτὸν 
Ἁ κ 

καταλέξασθαι χιλίους, ἱππέας δὲ ἑκατὸν, τριήρεις δὲ πεντή- 

Συρρακ. Ὀ15 Ο., αὖ τἸηἴτα 2, 8. 
5: ᾿Θάσῷ 8. ΟΕ ΕΙ ρα ϑιρι 

Θάσσῳ. ; 
κατὰ] καὶ 
καταιτιαθεὶς] Ῥαΐο οιπὶ 80 ΗδΥπιο- 

ογαΐθ ἔαῖβθ6 δοοιβαῦασῃ {{1ΠῈ Οοππῃ "1185- 
ΒΔΡΠΘΙΠΘΙΩ 5. 31. δοσιβαββ ΟἸΟΙΓΌΓ. 
5ΟΗΝ. 

Κρατησιππίδας] Ἀδ5. 8ΔὉ 60 ρεβίαβ 
τηθπηογαῦ ΠΙΟάοΥτ5 14. 65. ΠΟ τη8}- 
[85 Ὧ66 τηᾶρῃᾶ5. ὅΟΗΝ, 

ἐν Χίῳ] ὉὈῚ αιδο βθοιίθε βπηΐ ΓΒ 
δαἀνθηΐαπιη 618, ΠΑΥΤΔΉΓΙΥ ἰηΐτα 3, 
2,11. οὗ ἴῃ δηποίαϊοηθ. 5ΟΗΝ. 

342. Θρασύλλου] δ]α. 5. 8. 
ἮΑγις Πὴ. (ὐδἰου ἤΑγις, αὖ ῖρ86 ρα ]1Ὸ 

Ροβύ, 8564 ΤΓβιι5 25 ἾΑγις. 
Θρασύλος, αυοα ἴῃ σεΐογ!8, ἢἰς 1). 

501 Θράσυλος, οἱ ἰηῖτα 1, 2, 128. 
Δεκελείας] Τοοῦτα ὰπὸ ΑἸΠΘΠ18 

ψ]οΙππη ρα πὶ δυάδι Α]ἸΟΙὈ]Δ 418 
(ΤἸ πον ἃ. 6, ο1, 93.) δῆ πο Ὀ6}}1 Ρε]ο- 
ῬΟΠΠΘΒΙΔΟΙ ππΠἀον]ρ ΒΊΠη0. τη] γδηΐ, 
(14. 7. 18, 19.} αὖ οὈϑογναγθηῦ 10] οἱ 
γψϑ]υΐ ΟὈΒ᾽ ἀθγθηῦ ΑἸΠΘΉΊΘη8685, ΟΥΘὈΓ15- 
4116 ΘΓ ΡΟ Ότι8 νοχαγοπί. ΕΠ τηδρ- 
ΠῚ 886 ἃ ΤῸ ἀδιηηθπὶ ᾿π π] θυ απΐ 
ΑὐΠΘπΙθηβιθαβ, (Ια, 7, 27, 28. Οοτ- 

Π6]. ΑἸοΟΙΡΙδα. ς. 4.) Εγρο πὰπο Αρΐδβ, 
ΤῸχ ὥρατίδπιβ, ἄπο ᾿παθ ογαρίο- 
ΘΠ ἴδοις. (ὐθίθγιτη 81 ἤδθς θδάβθη 
ΘΧΟΌΓΒΙΟ οϑί, 46 αὰὰ ΠΙΟάοΥτΒ 123, 72. 
ΒΟΙΙΡΒΙῦ, Πηᾶρτ5 δϑῦ 1Π ἰοΘΙΩΡΟΥ Τα 
ταῦοηθ αἰββοθβθαβ. ΜΟΒΌΣ. βορὰ 
ῬΙΪΟΥΘῚ ἤᾶπο ἃ ΧοπορΠοηίΐβ τηθιπο- 
Ταΐδτη ἔπ]886. 118 βίαίϊα! τ ΥΝ Θβββιηρ, 
Ρ. 5608. Μυϊΐο οὔϊδτῃ ρ] υγ65 [αοΐαβ Ὁ 
Αραδ δχουγβίοηθ8 οχ Πθοαδ]οῖα Πἰοϑὲ 
ΒΌΒΡΙΟΑΥ, αδΙ]] δὴ ἃ ΠΘαΐΓΟ ΘΟΙα- 
τηθηηοτδΐαβ, αΌΟΠΙδτη Π1Π1] ἔεσθ πιὸ- 
ΤηΘ 01 δα βιχητηδτη Ὀ61}1 αἰα]θσιιηΐ. 
Οοπῇ. δὰ ΗἸρραχομίουση ἀϊοία 7, 4. 
5ΟΗΝ. 

᾿Αθηναίων ] τ]δὶ ΒΟΥ] ΘΠ τη ̓ Αθηνῶν. 
τοὺς ἄλλους ἴῃ τηᾶγρὶπο Ε. 
παρὰ] περὶ Α. ΑἸ. 
ὡς μαχούμενος) ὡς μαχόμενος ΑἸὰά., 

μαχούμενος Υ. 
34. ὀλίγοι] (ὐοτητηᾶ νυ]ρὸ ροϑβὲ αὐ- 

τῶν οἱ πᾶσιν ῬΟΒΙὶΓΠ1ΠῚ ΟΥἸΉΪΒῚ : ΠΡ ΘΠ- 
πῃ οπῖτῃ ὀλίγοι αὐτὴ τινὲς οδ. Αα 
ψουθὰ ἐφ᾽ ἃ ἧκε τοβρίοθ δ. 8. 5ῸΗΝ. 

ἐψηφίσαντο Β.Ο. 810. Οδίοσὶ 
ἐπεψηφίσαντο. ““ ἴῃ ΠυΙΠΘΙῸ τα] ὑπ τὴ 
σΟηΒΘηὔ ᾿)Ἰοάοτγιιβ, Β6α πᾶν 68 30 Ρο- 
ηἰϊ.᾿ 5ΟΗΝ. 



410. 

3δκοντα. ἴΑγις δὲ ἐκ τῆς Δεκελείας ἰδὼν πλοῖα πολλὰ σίτου εἰς [25] 

17:8.1:. ΌΑΡΟΕΙ. 1ὅ 

“ κω Α ει “- 

Πειραιᾶ καταθέοντα, οὐδὲν ὄφελος ἔφη εἶναι τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ 
Α »᾿᾽ ’ " ’ ες σ΄“ ΄“ ᾿] ; ’ 

πολὺν ἤδη χρόνον Αθηναίους εἰργειν τῆς γῆς: εἰ μή τις σχήσοι 
Α “ ς Ὶ ’ - δ Ι ’ ο 

καὶ θεν ὃ κατὰ θαλατταν σῖτος φοιτᾷ κρατιστὸν τε εἶναι 

[καὶ] Κλέαρχον τὸν “Ῥαμφίου πρόξενον ὄντα Βυζαντίων πέμ- 

35. σχήσοι] σχήση Β. 
καὶ ὅθεν Β.ΟΙΒ ΕΝ. Οδίθυι ὅθεν 

καί. ““ΟΠΒΑΙσθάοποπι, Βυζαπίτη, αἵ- 
46. ΟΠΊΏΪΠΟ ΓΘΟΡΊΟΠΘΒ. ῬΟΠΙΙ ᾿Π[6]Π1ΡῚ 
Ραΐοί οχ 118 απὸ ββαιιηΐαγ. Μαχι- 
ΤηδΠ ᾿ἰπα6 ἔτι ηΐ 1 οορίατη ΑἸΠΘΠα8 
ΔΙ]αἴατη 1586 ἰθβίαςαν ἰβοογαΐίθβ 'Γτὰ- 
Ρ6Ζ. Ρ. 724. ἴῃ τηᾶρπᾶ [Δ Π16 {ΓἸΠ]6- 
τὰτη ΑΥΠΘΠΙΘηβιθιι5 ἀοηδνογαΐ ὥραγ- 
ἴδοι ΒΟΒΡΟΥΊ τοχ, ἰθδίαηΐθ [ΠΒΟΙῚΡ- 
[Ἰ0η6 Αἰτοα ΧΙ], Ρ. 51. ἂἀραᾷα Ομαπα- 
Ἰεγατη. ἘΔΠΠΘΠῚ ΠΑΡ ΠΔ ΑΥΠΘΠΪΒ οχ- 
ΟΥ̓Δ ΘΧ ΡῬΓΟΠΙ Ια ἔγαπηθηῦ ῬΟΠΙΙΟὶ 
ἱπηροτγίδ! ΠΟ Π6 τηθπιοσαΐ Ῥἢ]]οβίγαΐιιβ 1ῃ 
νἱΐα [,Ο]]ΠἸΔ 1 δ. 11. Εὖχ 18 τη] 5616 
4.1118. ΘΒ Ὀ ΩΟΠ118. 1Π6]Π01 Ροίαοϑί τηᾶρ- 
πιο ΟΘΟΠΊΤΠΘΙΟΙΟΥΤΙη ῬΕΙ͂ ἢ6]168- 
Ροπίαπι ἔγθαιιθη δαί ΥἹ1ΠΊ, (ΡΓϑοΐου ἔτιι- 
ΤΠΘΗ ΠῚ Δι1Π6Π0 ΘΘΏΤΙΒ ΟΠΊΠΘ 88]88- 
τηθηΐοσιη οχ Ροηΐο δανθῃθθαίατ) οἱ 
ααδηαχη ᾿Ἰη οΥ Πιου]ΐ, 51 41118 ΡΟΥΓΟΙῚΪ 
ῬΟΒΒΟΒΒΙΟΠΘΙη. ἴῃ οχὶθ ΕΗ Θ]]ΘΒΡΟΙΙΙ 
ἰθποθαΐ δας Δπηζίοραῖ. ]ἸΒ[ΟΥΪΔΠῚ 
ΘΟΙΠΙΠΘΙΟΙΟΤΙΙΠ] ΡῈΓ ἢβ]]δβροηῃίατη 
ΟἸἸπΔ ἐγθαπθηίδίουτιι πη ΘΟΥΘΡῚΘ ΘΗΔΙΓΆ- 
νἱῇῦ [)6 (ἀαἱρηθ68 ἴῃ “δηιοῖγο5 ὁ ᾿᾽ Δ εαα. 
αἷὁ5 Βείϊ. [,οἐΐ. ν᾿]. 3). Ῥοβίβα θδῃ- 
ἄδθπι αὐχὶῦ ΡΘΏΖΟ6] ἴῃ (ἀθιτηδηϊοδ γογ- 
ΒΙ0η6. Π1ΟΠἾ8. (ὑ885811 νῸ]. 2, ραιῦ. 1. ἴἢ 
1ιββοσῦ. 46 βίαϊιι ΘΟ πη ΠΠΘΓΟΙΟΤαΠ 580 
δα11ο ὑμβασθ. (ὐθίθγιιτη οπηϊβιῦ Χο- 
ΠΟΡΠΟΙ Ἰθρδίοηθτη [ΔΟΘ ἀξ Π ΟΠ] ΟΓ ΤΩ 
ΑἴΠθμᾶΒ. Πη]1558Π1), τι ρϑοθιη ραίογοί, 
ΤηΘΙηογαΐδτη ἃ [)]ΟΟΤΟ 14, 52. 500 
ΟἸγΙΩρΡ. 92. 3. Οοηΐτα ϑοΠο}1ὰ δα Επ- 
ΤἹρΡΙάθπὶ ἴῃ Οτγαβίθ νεῦβ. 371 οἵ 770. 
εχ ῬΒΠΟΟΠοτΟ ἰταάιιηΐ, Ἰθραι]ΟΠθιὴ 
ΘΔ ΠῚ ΤΠ] ΒΒΆ τη [1586 ΟἸΥΠΊΡ. 92. 2. 8- 
σΠποπίθ ΤΠΘοροσηρο. [9]ΟαΟΥ] ἐδ 6 
ΠΔΥΓΑΓΟΠΘΙῚ Τϑοΐῖθ ρῥγοοίοσί ὙΥ βββϑ]ηρ. 
δα Πιοάοτγιιπι Ρ. ρ82. Ρδοθιῃ, ατο- 
τη Πτ15 σοα]θβοογεῦ, ἀθιηδρόρτιβ ΟἸθο- 
ΡΏοη προ. αμφίαν ],ΔΟΟΠΘΙῚ 
ΠΟΙΉΪηΑΥΙ ΓΤ Ππογά. 1. 130. 5ΟΗΝ, 

φοιτᾷ. κράτιστόν τε εἶναι καὶ Κλέ- 
αρχον] φοιτᾷ. ἐν δὲ Λακεδαίμονι καλὸν 
ἔδοξε τοῖς τέλεσι Κράτιστόν τε τὸν 
᾿Αριστομένους καὶ Κλέαρχον ἡ. Ααἰ 
ἀβἸθ πα πη 6586 καὶ δῦ ἀθεββ6 ατι|- 
ἄδτη οοπ͵θοογαΐ ΕὙ. Ρογίαϑ. 

Κλέαρχον] [ηΐτὰ ο. 3. ΟἸΘΑΓΟΠΙΒ 
Βαυτηοβίθβ ΒυΖΔΠΠΙ τηθιηογαίμγ, 410 
Αρβθηΐθ οὐ δρᾷ Ῥμδγηαθαζαση 46- 
σοηΐθ Βυζαηύατη ΑἸΟΙ 1841] ρῥγοαϊίιτη 
τ. Ιοάοτγτιιβ 14, 13. ΒΥΖαηΐΟ5 ἃ 
ΤΉγδοθα5 Ὀ6110 οὖ οἷν} Βα! 0 ηθ 
νοχαίοβ αἷῇ ἀποθπὶ ἃ [,ΔΟΘἀϑο ΠΟ Π]18 
ΡΘΕ 586, 4] ὑγθὰ8 ἀομηθϑίϊοαβ ΘΟ η- 
Ροπογθί. Ε σοη51110 τηϊβϑαχῃ ΟἸθαγ- 
σἤπαπη, τα] 5. τη }015 τηθγοθάθ οοη- 
ἀπιοῖ5, ὑγσαπηϊάθτη ἰδπαθπὶ ΘΧοτοα- 
1886. ΌΌΓΩΪΒ80 ἰριαγ Ραηίποια8 6- 
Ἰδούμη οὐ ἰαπάθπη δὰ ϑθ]υ ὈΓ ΙΔ 
νἱοίιπη αὐξαρββθ ἴῃ Ιοπίδτη δὰ Ογ- 
Ὑπιη. Ηδο Π)Ίοάοτστιβ τοΐοσί δα ΟἸγτηρ. 
94. ΔΠΠΠΠῚ 4. ᾿ἸρΊταγ ΒΥΖΑΠΕΙ ἔα]556 
ν᾽ ἀθίαν 80 ΟἸγΠΡ. 92. 2.. Δα θη 
ΔΠΠΠΠῚ ἤδθο ΧΘΠΟΡΠΟΙΪΒ ΠΔΙΓΑΙΙΟ 
Ρεγποῖ, ἀβαὰθ δα ΟἸγ ΠΡ. 94- 4.» 410 
ΔΏΠΟ ΘΧΘᾺ] οὑπὶ ΟΥὙΥῸ φῥγοΐδοϊαβ δβί 
(οηΐγα ΑΥάχθχθη. ΟΠ] Ἰοοῦ ἄστη 
ΒυΖαηθπτη ἴῃ ροίεοβίαϊθ οσαΐ ΑΥΠθηϊ- 
ΘΏΒΙΠΠ, νἹἀοίαν ἴῃ ΤΉγδοϊα ΟὈΘΥΓΑΒ56 
δας 41101. Ῥοβύ ρυρπδᾶη δρᾶ 4}- 
δοθροΐδιηοβ δΔΟΟΥ ΑΠΑΌαΒΘΟΒ. 2, 1. 
᾿πηρϑίγαβϑθ δἷῦ (Ἰθαγσῃτιπι Ὁ ΕἸΡΠΟΥΙΒ 
αὖ σοπίτα ΤΠ Ὦγαοθβ οἰν!αΐθθ (ὐὐθθοδβ 
ΟἸΘΥΒΟΠΘΒῚ ΠηρΡαρη δηΐθ65. σηϊ (ΘΓ Γ ; 
ὉΠ46 γΓονοσδίμμη ΟΠ ῬΔΙΊ 1556. ΠΡ6- 
ΤΟ, 564 δα Ογγύτη {γαηβίπριββθ. Π)18- 
ΒΤ] αν ΒΟ ]Ποοῦ 1116 ΟἸΘΆ ὮΙ τη0]1- 
ὈΟΠ65. ὑυτδηηΐοαβ. Ρ]υ γι οὔϊδ ΠῈ 
ἴῃ Αὐάχουχθ βουγία!δπι τηθιηοσδΐ δᾶ 
ΟἸΘΑΥΟ ΟΠ ΠῚ τ] ββᾶπ, αὖ ΟΥΤῸ ΟἸπΠἰθτι8 
1ῃ ΓΘ 5 ΟΡΙΓα]αγθῦισ, ν ΘΓ ΠΊ, Π ΠῚ 1ἢ 
ΤΏτγδοϊα δῃ ΒΥ ΖΔΠΓ] {π|π| Πϑοβουϊῦ, ΠΟῚ 
δα. Εχ Ῥογθμο 2, 2, 7. ἸἸσθὈϊ 
ΤΌΤ ἃ ΟἸΘατο ΠΟ σοβίαγ τη ΟΥ̓Δ ΠΘΠῚ 
δοσαγαῦντιβ σΟρΉΟΒΟΘΥΘ ααδιη οχ Π)10- 
ἄοτο. [|πῆτη0 τηϊηὰ8 δοουταΐθ, Ια. 
ΤῊ 4}1. Η1βῖ. νο]. 4, Ρ. 80ο. 6. ἃ. 
1847.1] ϑο Ποοῦ σατη ἀοἔθειββοηί Βγ- 
ΖΔ, αὐ ΑἸΟΙ ΙΑ βο]Πσοῦ ργοαϊία, 
τηυ]ίδίτιβ Ὁ ΕἸΡΠΟΥῚΒ ΟἸθαγομτιβ [μτηρ- 
ΒΔΟΌΙΩ ΟἸΤη αΟΔΙΟΥ παν] 8 ΡΓοΟΠιρΊ(. 
Πεϊπαθ οατὰ ΒυΖαηί!} ἃ 'ΓΏγΔΟΙθι5 
νΕΧΑΙ ἀτιοεβ δα θατη τη]β ββθηΐ, τορᾶ- 
[ΥῚ ΔΙΙΧῚ ] πατη 6] 115, ΟΠ ΠΔν]θ115 56 Χ 
τϑῦμέ Βυζαηίμιση, εὖ ἀποὶθ8 4010 
ΘΟΙΏΡΓΘΏΘΗΒ158 ὈΓΌΘΙῚ ἴῃ 5 πι ροΐα8- 



46 ψαι εἰς Καλχηδόνα τε καὶ Βυζάντιον. δόξαντος δὲ τούτου, [26] 

47 ἐσώθησαν. 

Ἂ,ὍὉ. 
400. 
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ἵΑς, ῬῊ , Α Ἁ “ ᾿ 

πληρωθεισῶν νεῶν ἔκ τε Μεγάρων καὶ παρὰ τῶν ἄλλων συμ- 
’ ὃ ΤΝ ΔΧᾺ «ἵ σι. Ε 

μαχῶν “εἐντεκαιόεκα στραάτιοῶτι ων μὰ ον ἢ ταχείων ΦΧχετο. 

“- “- “ “- " , 3 “ ’ ε Ἁ 

καὶ αὐτοῦ τῶν νεῶν τρεῖς ἀπόλλυνται ἐν τῷ ᾿λλησπόντῳ ὑπὸ 
“ ἴω “ “ εἶ “- ᾿ 

τῶν ᾿Αττικῶν ἐννέα νεῶν, αἱ ἀεὶ ἐνταῦθα τὰ πλοῖα διεφύλατ- 
“- ’ 

τον, αἱ δ᾽ ἄλλαι ἔφυγον εἰς Σηστὸν, ἐκεῖθεν δὲ εἰς Βυζάντιον 

ἐ 

ς ’, ΄ ον Ὁ Σ Δί δέ [ ΄ 

ηγουμεένου στρατευσᾶντες ετι ἰκελιὰν Οεκα μυριάσι στρατιὰς 

ΓΟ ΄ ’ 

αἱροῦσιν ἐν τρισὶ μησὶ δύο πόλεις ᾿Ελληνίδας Σελινοῦντα τε 

καὶ ἹἽἹμέραν. 

ΚΕΦ. Β. 
“- 5 ὌῸφ ᾿ 

Τῷ δὲ ἄλλῳ ἔτει, [ᾧ ἣν Ὀλυμπιὰς τρίτη καὶ ἐνενηκοστὴ, 

(αΐρτῃ τεαθριί. 701 νευθπαπι ζημιωθεὶς 
ΠΘΒΟΙΟ 8 πηι]οΐδιη δ ΘΧΙΠ1 ΡΟΘΠΔΙῚ 
ϑιρῃϊῆσοῖ, 1)6 ΟἸδάσοϊ οὐτὴ ΤΠ ταςὶ- 
Ῥὰδ Π6110 ταυ]ΐα 101 παυσγαΐ ῬΟΙγϑπι8 
5..2, 8.9. το. ΒΟΗΝΝ. 

Καλχηδόνα Θαάθιη τηᾶηὰ Β. 48 
ΡΓ. Χαλχηδόνα. (ὐδίοτ! Χαλκηδόνα. 

46. νεῶν] [ΛΌΓ] νηῶν. 
ἔκ τε Μεγάρων] Μερατὰ ἰδηθθδηΐ 

Τ᾿, Δοραθοηηοη], ΝΊΒοραΠ γΘΥῸ ἐπίνειον 
ΑΥΠΘηΙθηβ68, 4108 ἰπᾶθ Μαρδίθηβ68 
οἰδθοογαηΐ ΟἸγτηρ. 92. 4. ἀποίοτο Π]ο- 
ΟΥῸ 12, ύ5. ησποα ἰαοίαπι) δηΐθ πος 
ΟἸΘΑΥΟΏΙ σΟΠΒΙ]ατα νἹαθίμγ, 4] 6 
Ρογῦιι ΝΊβοοα πᾶνθϑ σοῃίγδοίαβ δαπχ- 
1586. νἱαθίαγ. Νὰπι Π]οάοτιιβ αἱ: 
Τούτων δὲ πραττομένων Μεγαρεῖς μὲν 
Νίσαιαν ὑπ᾽ ᾿Αθηναίοις οὖσαν εἷλον, 
᾿Αθηναῖοι δ᾽ ἐπ᾿ αὐτοὺς ἀπέστειλαν Λεω- 
τροφίδην καὶ Τίμαρχον. αϑθ ζοΓΙΠΊἃ 
ΨΘΥΓΡΟΓΠῚ ἀοπηοηδβίγαϊ ΓΘ Π} δηΐθα ρ65- 
[ΔΓ : ΔΙΙΟΘῸΙ αἸοοπα απὶ οταΐ ἥρουν--- 
ἀπέστελλον. ΗΝ. 

συμμάχων Β.}). Οδίβτ ξυμμάχων. 
427. ᾿Αννίβα] Νοη δϑῦ ΑΠΠ10 Δ] 1116, 

4] οαπὶ ΒομηΔη18 βθοπηάππ ΡῈη]- 
ΟᾺΠῚ ροβδιῦ ΒΘ] τη, 5664 τηα]ΐο δηῖ]- 
ααϊογ, ἢ] 15 (ἀθβοοῃβ οὕ ΠΘΡΟΒ. ΑΤΏ}]- 
ΟΔΥΊΒ, 4α] ἴῃ Ὀ6]10 σοπίτα (ἀθϊοποθιὴ δὰ 
Ηγηθγαπη οροϊάογαῖ. ΤΙΟΔΟΥ. 12, 42. 
5ΟΗΝ. 

δέκα μυριάσι] Ἐθππηάριη ΠΕΠΊΘΓιιτὴ 
ὑγ}0 “ΠῚ Πγδο 8, 5664 ΠἸΤΩΪΒ ααροί Ερθμο- 
τ5 ἃρτα Ὀἰοάοταπι 18. δά. ΘΟΌΒΝ: 

Σελινοῦντα καὶ Ἱμέραν] Ἰὐχοϊα θη 
ὉΓΓΙΙΒα 116 αὙ]}]8 Ρ]ΌΤΙθιι5 ἀθβουι 
Πιοάογιβ ὁ. 56-- τό. ϑίθρμαπιβ Βγ- 
ΖΗ ι8. ἴῃ Χείμερα οχ ἢ. 1]. ροϑιιϊ : 

στρατεύοντες δ᾽ ἐπὶ---στρατιαῖς, αἴρου- 
σιν---Σελινοῦντά τε καὶ Χείμεραν. 568 
οοἄθοχ ἈΠδαϊρθγαηιβ στρατεύονται δ᾽ 
ἐς θεῖ. ΗΝ, Τε βογνανὶξ θη 
Υ.,, οι. σθϑίθυϊ. 

ἡμέραν ΘΔ ΘΠ τηδηπ ἰῃ Ἱμέραν ν6Γ- 
αι ΡΒ. 

1. ὅθοϊαβι Ἰηθγροβιία 1η ΠἸΌΤῚ5 ἸΠΈΘΓ 
ἔτει εἵ ᾿Αθηναῖοι ψΘΥΡᾶ ᾧ ἢν ̓ Ολυμπιὰς 
τρίτη καὶ ἐνενηκοστὴ (ἐννεν. 11 τὶ Ργῶ- 
τον Β.Υ.), ἢ προστεθεῖσα ξυνωρὶς ἐνίκα 
Εὐαγόρου ᾿Ηλείου, τὸ δὲ στάδιον Εὐ- 
βώτας Κυρηναῖος, ἐπὶ ἐφόρου μὲν ὄν- 
τος ἐν Σπάρτῃ Εὐαρχίππου, ἄρχοντος 
δ᾽ ἐν ᾿Αθήναις Εὐκτήμονος, 46 ααϊθιβ 
ΘΟΠΠΘΙΔΘΓῈῸΒ : “ΝΌΙΠΘΙΟΒ Δηποσίτῃ Ο- 
ἸγτΩΡΙ ΘΟ Τὴ οὖ ΠΟΙΉΪΠἃ ΘΡΠΟΓΤΌΤΤΙΠΏ οἵ 
ΔΙΌΠοπύατμη ἀρ ΧΘΠΟρΡΠοηΐθπ ἃ τηδ- 
ΠῸ ΤΟΟΘΗΪΙΟΥῚ ᾿ΠἰογρΡοϊαΐα 6586 σϑοΐῖθ 
βίαϊπιηἑ ΜΙ ΔΥΒΠΔΠη 5 ἴῃ δηοπθ οἢτο- 
ΠΙοΟ 866. τύ, Ρ. 487. 6. [1ρΡ8. εἰ Ποᾶ- 
γγ6]]185. ἴῃ Ῥγ]θοῦῖ, (ὐδπηάθη. 8. 7. Ρ 
12. οἱ ἴῃ 2185. 46 ουοὶβ 4188. 8. ἃ 
8.18 ἀβ6π δα ἤἥποιη. ΝΠ ΓΙ ΌΤΩ 
οατὴ Χοπόρθοη που ἀἸ6ΠῈ ᾿πηϊ αΐτι5 
ΟΥ̓ΑΒΒΙΟΥῚ ΘὨΤΟΠΟΙΟρΊα, 4188 ΜΟΙ, ἐθϑία- 
θη, δου πη Ππτιπὶ ΘΙ θα τιι8 ἔδοϊξ 
[ΘΠ ΡΟΙΠῚ ΠοΐαΒ, ταῦ : ΠΟῚ ΟΥΘΕ]- 
Ὀ16 νἹ θυ σοπίθηα παηΐ θα πάθῃ βἰσηὰὶ 
ΒᾺ.ΠΙΟΥ ΘΠ 1Π]ΆΊῊ ΠΙΓΊΘΥΔΠ ΓΑ] ΟΠ ΘΓ 
Δα] χῖββθ. [)οϊηάθ, σαοα οἀραΐ τοὶ 
οϑῦ, ΡΟΪΥΌΙι5 12,1, 1. {γα} ΤΊ πε ΠῚ 
ἀδιητπὶ 8.1. ]]ΟΥΘ ἢ. 1Π]ΔΓὴ ΘὨΓΟΠΟΪο- 
Β᾽ἀτη Οπὶ Πἰβύουϊα ΘΟ Π)ιι ΧΙΒ80 [ὁ γὰρ 
τὰς συγκρίσεις ποιούμενος ἀνέκαθεν τῶν 

ἐφόρων πρὸς τοὺς βασιλεῖς τοὺς ἐν Λα- 
κεδαίμονι καὶ τοὺς ἄρχοντας τοὺς ᾿Αθή- 
νῆσι καὶ τὰς ἱερείας τὰς ἐν ΓΑργει πα- 

Α.Ὁ. 

ἢ Καρχηδόνιοι ᾿Αννίβα [27] 
Α ς ᾽ " 3 3 Ω 

καὶ ὁ ἐνιαυτὸς ἐληγεν, εν ᾧ 



409. ΠΗ ΤΣ ΊΘΑ'Ρ ἘΞ. ᾿ ν᾽ 

ἣ προστεθεῖσα ξυνωρὶς ἐνίκα Εὐαγόρου ᾿Ηλείου, τὸ δὲ στάδιον 

Εὐὐβώτας Κυρηναῖος, ἐπὶ ἐφόρου μὲν ὄντος ἐν Σπάρτη ὐαρ- 

χίππου, ἄρχοντος δ᾽ ἐν ᾿Αθήναις Εὐκτήμονος, ᾿Αθηναῖοι μὲν 

Θορικὸν ἐτείχισαν, Θράσυλλος δὲ τά τε ψηφισθέντα πλοῖα 
Α Α Π ΄- “ Ἀ ’ 

λαβὼν καὶ πεντακισχιλίους τῶν ναυτῶν πελταστὰς ποιησα- 
ς Ψ κ ΡΟ ᾿] ’ 5 ’ " 

μενος, [ὡς ἅμα καὶ πελτασταῖς ἐσομένοις, ] ἐξέπλευσεν αρχο- 
’ - ΓΙ » πππ " - ν , “- ε ’ Ε 

“ μενου του θέρους εἰς Σάμον. ἐκεῖ δὲ μεινας τρεις ἡμερας ἔπλευσεν 

εἰς ΠΠὐγελα’ καὶ ἐνταῦθα τήν τε χώραν ἐδήου καὶ προσέβαλλε 

τῷ τείχει. ἐκ δὲ τῆς Μιλήτου βοηθήσαντές τινες τοῖς ΠΠυὑγε- 

λεῦσι διεσπαρμένους ὄντας τῶν ᾿Αθηναίων τοὺς ψιλοὺς ἐδίωκον. 
Ὺ ΄ι Ἁ 

4 οἱ δὲ πελτασταὶ καὶ τῶν ὁπλιτῶν δύο λόχοι βοηθήσαντες πρὸς 
Α ε “. Α ς ’ [χ , 9 Μ ’ 9 Ἁ 

τοὺυς αὐτῶν ψιλοὺς απέεκτεινὰν αἀπαντας Τοὺς εκ ἰιλήτου ΕΚΤος 

ραβάλλων πρὸς τοὺς ᾿Ολυμπιονίκας καὶ 
τὰς ἁμαρτίας τῶν πόλεων περὶ τὰς ἀνα- 
γραφὰς τὰς τούτων ἐξελέγχων παρὰ 
τρίμηνον ἐχούσας τὸ διαφέρον οὗτός 
ἐστι.] Μιάθ Μοῦὶ Εὐχαπηθη σαοταη- 
ἄδτη Ἰοσογατῃ Η. αὐ. Χθποόρμοη. ο.1.᾿ 

ξυνωρὶς ῬΥῸ συνωρὶς σΟΠδι]ο Γ6- 
ἢαα!. 

Ἡλείου Β. 
Εῤβώτας ταλῦρὸ ϑίθρμδηὶϊ, Εὐβάτας 
ΒΟ... Ἑὐάτας Ἡ. Οὐεἰοτϊ 
Ἐὐβότας. ““ Ἰ)᾽Ι΄οαοτιβ 12, 68. ΘΧΉΪ- 
Ὀεΐ Εὔβατος νεὶ Εὔατος : οἴ ἀρὰ Ραι- 
βαῃΐδτη 6, 8. οβ Εὐβώτας. ιοάοττιβ 
᾿ς, Επποίθιποηθπ οτὴ πρθαῖο ΟἸγπη- 
ῬΙΔΑῚ 93,1. δββίρῃαῖ. ουϊὰ αᾳυοᾶ 
 ιοηγβῖιβ ΗΔ]ΊοΆγΠ. [γ 5185. 6. 21, ὉὈ] 
ἔ γ8185. ΟΥΔΙΟΠΘ ΠῚ οοηΐγα [)]ΟρΡΊ ΟΠ ΘΠῚ 
τϑοθηβοΐῖ, δῦ : Διόδοτος εἷς τῶν μετὰ 
Θρασύλλου καταλεγέντων ἐν τῷ Πελο- 
ποννησιακῷ πολέμῳ, μέλλων ἐκπλεῖν 
εἰς τὴν ᾿Ασίαν ἐπὶ Τλαυκίππου ἄρχον- 
τος. Εἰχίαϊ ποάϊθαιι ἰδία ογαΐϊο, βϑα 
ΠᾺ]1ἃ ὑΘΙΏΡΟΥῚΒ ν6] ΔΠΠῚ ποία βιρπαίδ. 
ΟἸΔαοΙρΡΡ5 ἀγόμοη ἔξ ΟἸγτΏΡ. 92, 2. 
ροβϑύ δοὰτη Ὠ1οοΪοβ." 5ΟΗΝ. αυο 
ἾΡ80 ΔΥρυαγ ἱΠΊρΡΟΥ ἃ ΟὨΓΟΠΟΙΟΡῚ 
δῆς ΘΧρθα!Ποπθπ τϑίθγθη 8 δα 8Γ- 
ἌἙΒοπίδπῃ Ὁ]. 93,1, ΕΟ ο ΠΟ ΠΘΠΩ, 418 ΠῈ 
δα ἹΤΠοοροιηρι Ὁ]. 92, 2, Ρ81110 
δηΐθ ᾿ηϊΐππιτη Ὁ)]. 92,3, ΓΟΐοΥΥῚ ἀηϊτηδα- 
νοῦ Βοωοκῇ. Οὔσοη. Αἴμθη. νοὶ]. 2, 
ῬΙ͂ΖΙ. 6. 411: 

Θορικὸν] Μεθορικὸν Ἡ. ““ιάοηΐαΓγ 
πῆς ἀσπηαμη ΟὈΒΘαῸΙ ΘΟΠΒ11]10 81 
ΟἸἸπΔ ἀδίο ἃ ϑοογαΐα Ῥϑυῖο]5 Η]1ο, πα - 
Γδηΐθ ΠΟΒίΟ Μαιηοσδῦ. 5, 5. 26.. υἱ 
τηοηΐθβ Αὐτοδτη οἰηρθηΐθβ ΘσσΌραγθηΐ 
σΑϑ06}}15 αἴαιιθ ᾿ἴζα ῥῬδίγατη 80 ᾿ποὰτ- 

Β: 5 Ποβύπιπῃι ἀδίθπαουθηῖ. [)6 688- 
161118. οὖ ἸΟῸῖβ τη 1 }}{18. ΓΘ] 118. 4α]η- 
4αὰ6 Αἰῇοθ νθ Ἰοιηοβίπθηθη 6 
(ὐὐτοπα.᾽ 5ΟΗΝ. 

τῶν ναυτῶν πελταστὰς] πελταστὰς 
τῶν ναυτῶν ΟΕ. 

ὡς ἅμα καὶ πελτασταῖς ἐσομένοις] 
γιαπι ἸοΟΟ] [0111 να] Αἰ ορῃαπιιβ 1ἴα 
αὖ Ἰοσαί!γ πελταστὰς ἐσομένους : Μο- 
τ Θπηθηααΐ ν6] χρησόμενος, τὖ ἸηΐεΓ- 
ΡΓοίαίιβ οϑύ Πθοποϊαν 8, νοὶ] πελτα- 
στὰς ἐσομένους. ΔΝογαπι Ι46πὶ Μοτχιι 
γϑοΐθ σοῃίθηαι!ς 6586. 1πΠῈ{116 δααϊία- 
τηθηΐιμη, 410 8116 1118 ΘΧρΡ] ]σᾶΓΘ ψο]α- 
αὐ πελταστὰς ἐποιήσατο. ΕρῸ 1ο- 
ΟΌΠῚ ὉΠΟΙΠΪ5 ἸΠΟΪ ἀπ ρα ΑΙ ΠΠΙΙ8. 
5ΘΟΘΉΝ: 

ἀρχομένου τοῦ θέρους] Ἦ. 6. ροϑί 
Δ ρνι 5 αἴθηιν φιηέιηη, 6 ταΐϊϊοπ 1)οα- 
ψΨ6}1. Εοοθ Ρ]αΐοῃὶβ ἴῃ Ἴ θαρθ ῥ. 
120 1), ἀ6 81 ἀθιηοη! νεγδοϊίαΐθ 
δοογαΐθβ ΘΧΘΙΏΘ] ΠῚ 6 [ΘΙΏΡΟΥΘ ΡΓ86- 
βθηΐθ ροηϊ : Οἴχεται δὲ νῦν μετὰ Θρα- 
σύλλου στρατευσόμενος εὐθὺ ᾿Εφέσου 
καὶ ᾿Ιωνίας (Σαννίων ὁ καλός). ἐγὼ οὖν 
οἴομαι ἐκεῖνον ἢ ἀποθανεῖσθαι ἢ ὁμοῦ 
τι τούτῳ ἐλᾶν. ἴπᾶ6 [θη ριι8, Ὠ]8] 
ΠΊΔΙΟΡῚ ᾿ρϑιαβ ΒΟΙΙΡΌ], σογίθ Βοθπδο δὲ 
σοηνθηΐιβ σορποβοιῦασ. πάσῃ Ἰο- 
οὐπῃ ΑΝ Θββο!ηρὶαβ ααοαὰθ δὰ Π)]1οαο- 
τατη ἀρροβαϊ. 5ΟΗΝ. 

2. ἐκεῖ] ἐκει..... ααυδίίπου 116 Ὑ15 
ΡΙΓΌΓΒΒ ογαβὶβ ΚΒ, 

ἐδήου] ἀνεδήου Υ. 
προσέβαλλε τῷ τείχει ΒΒ. ΕΜΠ. 

(ὐεΐοι! προσέβαλε πρὸς τῷ τείχει. 
τῶν ᾿Αθηναίων τοὺς ψιλοὺς} τοὺς 

ψιλοὺς τῶν ᾿Αθηναίων Υ. 
8. αὑτῶν] αὐτῶν Ὦ. 

σ 

[2] 
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Ἃ ἢ δ 5 , “ Ἔ ,ὔ ᾿ , ᾿ 
ὀλίγων, καὶ ἀσπίδας ἔλαβον ὡς διακοσίας, καὶ τρόπαιον ἔστη- 

άσαν. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἔπλευσαν εἰς Νότιον, καὶ ἐντεῦθεν παρα- [3] 

σκευασάμενοι ἐπορεύοντο εἰς Κολοφῶνα. Κολοφώνιοι δὲ προσ- 

εχώρησαν. 
Α ΄ ’ὔ Ἁ ᾿ Α ’ 

καὶ τῆς ἐπιούσης νυκτὸς ἐνέβαλον εἰς τὴν Λυδίαν 
5 ’ ΄“΄ ’ Ἁ , ." ΡΣ Α α Α 

ἀκμάζοντος τοῦ σίτου, καὶ κώμας τε πολλὰς ενεπρησαν καὶ 

χρήματα ἔλαβον καὶ ἀνδράποδα καὶ ἄλλην λείαν πολλήν. 

4. Νότιον] Νοπ ἀτθεπὶ νἹ θα α1- 
ΠΘΓΘ, 864 ΡῬΓΟΙΠΟΠΙΟΥ ΠῚ ΟΠ ῬΟΥΪ. 
Μαγοϊδπιιβ Ηογδοϊθοΐα Ρ. 20. οἵ 50. 1π 
(ἀβορτάρ δ Μιποτῖθιβ ΗΠ μά 80η1 ἀκρω- 
τήριον αἰχ!ί. ϑίχαθο οὔϊδπ 14. Ρ. 045. 
Νούϊαπη ΔρΡρδ]αΐ ὕφορμον αἰγιαλόν. 
Τηΐτὰ οἰΐδιη ΧΘΠΟΡΠΟΗ 6. 5; 14. τρό- 
παιον στήσας ἐπὶ τοῦ Νοτίου, 4881] (6 
ῬΙΟΠπΙοηΐοΟΥο Ἰοχαϊαγσ. "ΠΟΥ 68 
3,34. Νοὔπτη ποπηηδί αδβὶ ραυ[Θ ΠῚ 
ὉΓΡῚ5 ΟΟἸΙΟΡΠοπΙοσιτη, αυδπ), οαρίᾶ 
ΒΈΡΘΙΙΟΥΘ ΟΥΡ6 ἃ ὈΔΙΓΌΔΥ5, Οσσαρανο- 
τη. Νοίϊιπι ἀδαπιοῦβ ΘΟ]ΟΠ18. οἵ 
σΟΏνΟΟΔΙ5. ἀπά απ (ΟΙΟΡΠΟΉΙ8, 56- 
αἸΠοΠ6 ο᾽θοί!β δηΐθα, γϑϑίδυγαγιηΐ Α- 
ΤΠ ΠΙΘη868 ΘΟ 6ΠῚ δοίοῦθ, ΠΘ μὴ 6χ- 
ΒΟΥΙρϑιῦ ΡΟ]γθηιβ ἰγαΐθρ. 3,2. 6- 
αἸὔοποιη ἃ ΤὨπογ 6 τηθτηοσδίδιηῃ 
ΥΒΒΡΘΧΙ586. δϊδτη νοῦ Αὐιβίοίθ]θβ 
ἴῃ Ρο]ῦ. 5, 3. ὑπᾶθ ἀρραγοὺ Νοίϊθη- 
565 οὗ (Ο]ΟΡΠΟΠΪΟΒ ΓΘ ρ Ὀ]]οδῖη σοιη- 
ΤΠ η6 1 Παθιι1856, ἀπδιηατιθ Πδθτι1886 
αἰν! ἴθ. [νὰ 27. 26. Νοίυμη, 
᾿η64αϊΐ, αροϑύ ἃ γϑίθσ (ΟΙορῃοπθ ἄπο 
ἔθυτηθ τη ]]1ὰ ραβϑαθτη. Δ Ιαθίαι ἸρῚ- 
{ὰ Γάνιθ ἃ νϑίθγθ πονδῖὴ (Ο]ορ)ιο- 
ΠΕΠῚ (ἰἰβυ ρου (6]]γ]ο ἴῃ (ἀθοργ. 
Απῇᾳ. : ΘΡῸ ΨΘΙῸ 51Π]Ρ]1Ο] 67 νίθγ  ΠῈ 
αἸοὶ ρΡαΐο, χιιθ τα αἸοιταν ἡ ἄνω, 
5611 ΠΟΥ 561 ΝΟΙΙ τηθίΤΟ ΡΟ] πη. [ωγ- 
Βηδοῆτι5 συ] 6 π| οαρία ἀσῦ6 (ο]ο- 
Ῥῃοηῖοβ Ερῃοϑαμη ἰτγααυχογαῖ, ΕΠ 
ΠαΙταῦ Ραιιβδ 18 1,0,} δΐ 7: 3.4: 564 
ΓΘ Π586. ἴῃ ῬδίΓαπ ὉΓΌΘΠῚ, οὗ Β11ὴ8] 
Νοίϊαμη, ΟἸἸπη απ ἴῃ θα πμθπὶ οἰνία- 
16 Δ σΟΠ] απ ΟὕτιΠ1, ΓΘ ητι 1586 ἀρραγοῖ ὃΧ 
ε0 ᾳυοὰ ΑπΠΟΟὮΙ τορὶβ Ορραρπμᾶ- 
Ὁ]ΟΠ τ (ΟΙΟΡ ΟΠ ἘΟΙ Δ 18 αν θηΐζεϑ 
5ΌΒΕΠΠΠΘτηΐ, αποίοτο [νῖο 1]. ο. [96 
Νοῖῦϊο 5 1ΐὰ : “1088 δορὶαβ δὰ Νοίιτχη 
ἀποῖῦ : 14 ορριάστη (ΟΙΟΡ οηϊοσιτη 
ΤΩΔΥῚ ᾿ΠῚ ΠῚ] ΠΘῊ5 ἃροϑύ ἃ νϑίθσθ (]ο- 
ΡΒΟΠΘ ἄπο ἔθυτηθ τ ]]1ὰ Ῥαβδιμαμῃ : οἱ 
ἸΡΒΆΠῚ ἘΓΌΘΙΏ 5118 6588 ροΐθβίδι!β νο- 
Ἰεθαΐ, δθο ργορίπασᾶπι Ερμ6βο, αἱ 
ὨΪΠ1] ἴοσγα τηδυῖν ἀρογοῖ, αυοα ΠΟῚ 
5. δ] θοῦ πη ΟΟ11}18 ΟΟΙΟΡ ΟΠ Οστη ἃς 
ῬΘΥ͂ 608 πούαπηι Θχίθιη θ]ο ΒοιμΔ 18. 685- 

βού." Νυ]] δῖ ΠονδπΠὶ 1056 [ἄνῖτιβ α15- 
ἄπρυς ΟὈΙΟΡΒοπθ ; 568 Νοίιυτη 
Ἰρβατα ἤονϑθ ΟΟΙΟΡΠΟΠΙ5 να θίαγ 1η- 
βίδυ ἴα1586. Ισιταν Νοίππι ορρίάστη, 
ΟΟΙΟΡΒΟΠθῖη ΔρΡρθ]]αῦ ἡρδαηι εὐϑθηι. 
ΑΡ ρῃββο δὰ (ΟΙορῃοποῖη ϑΐγαθο 
14. Ρ. 643. πυμηογαΐ βίδα ϊα 70 τϑοΐδθθ 
ὨΔΥΙρΡΔΙΟΠ5. ΧΘΠΟΡΠΟΙ ΕἸ Θβὶαβ 1. 
ς. 6. ἃ ΟἸατο δα Ερῇδϑαχτῃ ᾿πίθυ γα ] τα 
ΠΑνΊΡΘΠΠ ΡΟΗΙ βἰδαϊοσιη 80. Ἐοτ- 
ἴα58586 βίβαια ἀθοθπ αἰ θιιοσθ ορογίοίέ 
αἸβίαπεϊοα ΟἸατὶ α]ίτα (ΟΙΟΡΒοηοτα Ἐ- 
Ρ680 νϑῃϊθηῦ! 8180, ῬΡΓΟΡΙ ΠΑ δ [ΔΙ 6 ἢ 
ΟΟΙοΡ ΠΟΙ οὗ ἔθη ρ]ο ΑΡΟ 8. οἰατθ. 
5ΟΗΝ. 

παρασκευασάμενοι] Νυχῃ δα ρυρ- 
ΠδΙη Ψ6] ΟΡΡΕρΊΔΙΟΠΘΙΩ ρΔΥΑ θα ηΐ 86, 
Δ σΟΙΠΤηΘαίτη ΔρΡρΡΑΓα 8ηΐ ὃ ΒΙΤΏΠ1- 
[6 Υ ̓ἸΠΠη]06 6ϑΐ 6. 3, 20. παρεσκεύαστο. 
5ΟΗΝ, ἈΠΑΡ. 7» 3» 386 : Παρασκευ- 
ασάμενοι ἀναμένετε, (46 ραΓα5 δα 6χ- 
ΘΟ ΠἸΟΠ 6 ΠῚ, αὖ ΠΟ. 

ἐνέβαλον] ἀνέβαλον ἃ. ἐνέβαλλον ΕἸ. 
ἀκμάζοντος τοῦ σίτου] Μ6η86 ππηὶο 

ἢος ἔδοίατη Ραϊαΐ Ποάνο]]5. Τμυ- 
ἐγά. 4,1. περὶ σίτου ἐκβολὴν εὐ ἐς. 2. 
τοῦ ἦρος, πρὶν τὸν σῖτον ἐν ἀκμῇ εἶναι 

ἀϊδάπρυίι; ο. 6. οϑὺ τοῦ σίτου ἔτι χλω- 
ροῦ ὄντος. ῬΟΙγδ ἢ 8 4. 6, 20. μέχρι 
τῆς τῶν καρπῶν ἀκμῆς --ἐπεὶ ἤκμαζον 
οἱ καρποί. Μαΐαγδπι βαρθίθμη ᾿ηΐ6}- 
Ργϑύαϊαν ΔΝ οἰ βκῖ8 Θοτηράγδῃβ Π)Ἰοηγ- 
511 ΗΠ ]1ο. 3,34: ᾿Εμβαλόντες εἰς ἀλλή- 
λων γῆν͵ ὑπὸ τὴν ἀκμὴν τοῦ σίτου καὶ 
προνομεύσαντες. οὐ ΦΟΒΘΡΏΙ ΑτΟἢδΘΟΙ. 
5» 1ο: Θέρους δ᾽ ὄντος καὶ πρὸς ἀμη- 
τὸν ἤδη τῶν καρπῶν ἀκμαζόντων. 
5ΟΗΝ. Οὐοπέθγθπατι Ροΐπ8 ῬΒυς. 
2.10: Τοῦ θέρους καὶ τοῦ σίτου ἀκμά- 
ὦντος, αὖ Βροηΐθ Ἰη:6]]Πρ αύα ἴδ. το: 
᾿Εστράτευσαν ἐπὶ Χαλκιδέας ἀκμάζον- 
τος τοῦ σίτου" 4.1: Ἅμα τῷ σίτῳ 
ἀκμάζοντι ἐοχ δνδμοι ἰάθπι εθϑίαι!β 
ΔαΔ]ῦοο ὑθΙριι5 ΒΙρ ΕΟ αΥ], 410 ἔτιιρ85 
Ἶδπν πηαϊαγθβοθηΐθβ ἔγατηθηΐαπαὶ 60- 
Ρίατη Ρρυθθουθηΐ ἘΣΤΊ ΒΘ 8, αἱ 
Ψόβθρῃ. Β. 4.1, 17,1, αἰοῖῦ ; Ἤιει τὸν 
σῖτον ἁρπάσων ἐν ἀκμῇ τοῦ θέρους. 

ΑΜ6, 



ἰφ 

ἡνων 
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5 Στάγης δὲ ὁ Πέρσης περὶ ταῦτα τὰ χωρία ὧν, ἐπεὶ οἱ ᾿Αθη- 
κα ᾽ κ , ὃ 3 . " ΑΥ" 

ναίοὶ εκ τοὺῦυ στρατοπέδου διεσκε ασμενοι σαν Κατα Τὰς ιοιαᾶς 

, , ΄ ε ’ ,ὔ Α Ὰ ΕΣ ς Ἁ κ 

λείας, βοηθησάντων τῶν ἱππέων ἕνα μὲν ζωὸν ἔλαβεν, ἑπτὰ δὲ 
ἥϊ, ἣν 
απεκτεινε. 

Α Ν ς “" Ἢ ’ 

ταν τὴν στρατιαν, ὡς εἰς Εφεσον πλευσομενος. 

Θράσυλλος δὲ μετὰ ταῦτα ἀπήγαγεν ἐπὶ θάλατ- 

Γισσαφέρνης 

δὲ αἰσθόμενος τοῦτο τὸ ἐπιχείρημα, στρατιάν τε συνέλεγε 

πολλὴν καὶ ἱππέας ἀπέστελλε παραγγέλλων πᾶσιν εἰς ἜἜφε- 
- ΄ ς ’ 

σον βοηθεῖν τῆ ᾿Αρτέμιδι. Θράσυλλος δὲ ἑβδόμη καὶ δεκάτη 
« ’ Ν Α ᾿] ᾿ " ἬΣ ΕΥ Α Ἁ ι 

ἥμερᾳ μετὰ τὴν εἰσβολὴν εἰς φεσον ἔπλευσε, και τοὺς μεν 

ὁπλίτας πρὸς τὸν Κορησσὸν ἀποβιβάσας, τοὺς δὲ ἱππέας καὶ 

Στάγης] ὕπαρχος “ΠἸΒΒΑΡΉΏΘΓΠΙΒ 56- 
σαπα πὶ οΟαϊοοιη ν᾽ αἰϊοαππτη ἽΠιιο. 
8, τό, 101 νυ]ρὸ ὁ Τάγης. 

ἐκ τοῦ στρατοπέδου οτη. Ἦ. 
5. κατὰ τὰς ἰδ. λείας) μὲ ρΥῸ 86 φιιῖδ- 

σι6 ργράας ἀγογοί. ΒΟΉΝ, 
ζωὸν] πεζὸν α. Υ. 
6. ἀπήγαγεν) ἐπήγαγεν (. 
πλευσόμενος)] ΤΔὈΥῚ ἀρ μω ψτο 

Οοπῖ. ΑΠπδὉ. 5,1,1ο; 7, 8 
ἱππέας} ΤΛΌΤΙ ἐΕΑΡΕς 
ἀπέστελλε] ἀπέστειλε Κ. 
παραγγέλλων] παραγγέλων Β. 
ἡ. ἑβδόμῃ καὶ δεκάτῃ ἡμέρᾳ] τῆθη86 

δαθο Ψι110, βοοσπάπιτῃ Π) οαγν 6111 σοτη- 
Ραϊαοποιη. 5ΟΗΝ. 

μετὰ τὴν εἰσβολὴν] 561]. ἐς τὴν Λυ- 
δίαν. ΟΗΝ. 

πρὸς ΒΟ. .Ε.Ε1.ΚῸν. Οίοι ἐς. 
Κορησσὸν] Κορησὸν Εἰ. ““ Βιρτιῆοαῦ 

ΠΟῚ ΟΡΡΙ Δα], φαοα ποιηϊπδηΐ [θ- 
ΡῬἤδηιβ ΒγζΖ. οἱ Πεγοαοί. 5, τοο., 56α 
ἸΡΒΌΠῚ τηοηΐθ 1 40 5ίδασια 80 Ερῇ 680 
αἰδίδηΐθιη, ἀποίοσο ΠΙΟάΟΓΟ 14, 99.» 
8 αιθπι ΟΡΡΙἀα]τιπῈ βἰζπιπη οσαῖ. (6- 
[ΘΓ ΠῚ ϑίθρῃ. ΒυΖ. οἱ ϑύγαθο βουϊρύμστη 
Βαθοηΐ Κόρισσος. Αρυὰ ΑΥΒ ἀθπη 
ΝΟ]. 1, Ρ. 809. Ψ6 0}. ἐλουσάμην ἐ ἐν τῷ 
γυμνασίῳ τῷ πρὸς τῷ Κορεσσῷ οα]- 
[1 Ἰερῖταν. ϑεᾷ Ῥαιβαμῃίαβ 5» 24: 
Ὡς οἱ τῆς ᾿Εφεσίων πόλεως ἔχοντες 
τὸν ὀνομαζόμενον “Κορησσὸν ἀνάθημα 
ἰδίᾳ ἀναθεῖναι τοῦ ᾿Εφεσίων κοινοῦ, 
βἰρηϊῆοαΐ (ὐγθβθαπὶ ὉΓΡῚΒ ἘΡἢ681 
Ρᾶγΐθπι ἔπι]896 ἴῃ τηοηΐθ βἰίατη. 4- 
ΒΟΠΙΠΪ8 ΒΡ βίο! 1. ἴῃ σοαϊοθ ΟΟΙ511- 
Ὠΐδη0 παροὺ ἀπὸ Μουνυχίας ἑσπέρας 
λαμπρῷ σφόδρα σκίρρωνι ἐργάστῃ ἀ- 
νέμῳ περὶ μέσην ἡμέραν κατήχθημεν 
εἰς Κορεσσὸν, 0] ΘαΠ ΟΠ 68 δα θοηΐ 
Κηρησσὸν, Βρα νεῦρα ἐργάστῃ νεὶ] ἀρ- 
γέστῃ ἀνέμῳ 6 50Π0]10 νἹ Θηΐι 6886. 

Οοηΐ. Βοϊδβδοηδᾶθ δὰ Προγοάϊδηὶ Ερι- 
ΤΩΘΙΊΒΙη. Ρ. 208. Ι͂ἢ 1080 (ΟΓΙ880 
πηοηΐθ Ο]1πὶ ΕΡ658108 Πδ]ΐαββ8 τβατι6 
Δα ΟΥ̓́ΟΘΒῚ [ΘΠ ροΥα δοίου οϑῦ δίσαθο 
14, Ρ. ύ4ο, ἀείηαςα ἃ Ἰοςὶβ τηοηΐδη 8 
ΑἀΘΡΥΎΘΒ5ΒΟΒ 1Π Ρ] ΔΉ 0161 ΟἸΤΟα [ΘΙ] Τὴ 
Μίπεγνθ, ᾳαοα γα θΟΠ8. ογαΐ οίδίθ 
101, 5Β64165 μαῦυ]55886 δα ΑἸΘΧΔΠΟΙῚΙ οοΐα- 
ἴθμα. Ροβίθα ᾿υβϑιτηδοπαπη ΡΠ ΘΒΙΟΒ 
{ΓΔ Β]ΟΟαΒ56 1 688 86668, 4188 δίγα- 
ὈΟΠΙ5 φοΐαΐθ ἔθβποῦαηῖ. "Που[85 ἢ δ5 
566685 δοσιγαῖθ ἀθἤηγ6 ΟἸ]δὉ ϑέγαθο : 
864 οχ Ιοοὺ Ῥαδυβδῃϊθο 1, 9, 7: (01ΠΡ0Ὸ 
ΤΠ γϑιηδοῆττη ΡΠ Θβιοσιπι τπγθθῖη Ἰ0η- 
σαβ ἃ τη 5 Βοραγαΐδτη ἴῃ Ρ]ΔΗΪ6 
δαὰθ 86 τηᾶτ ἀβάμχίββθ, δοίδτη 
{ΓΔ 5] ΟΟδ.15 οἰν] 5 [,6 08.118 οὐ (ὐο]0- 
ῬΠΟΠΙ5. Αἷΐ βηϊτη ῬδιβαηΐδθΒ : Συνῴ- 
κισε δὲ καὶ ᾿Εφεσίων ἄχρι θαλάσσης 
τὴν νῦν πόλιν. ΑὉΌ ὕπο Ἰἰαΐεγο, τηθυῖ- 
αἸΟΠΔ αυϊάθιη, ἀὐὺροη οἰπρεργαηΐ 
τηοηΐθ5 ἄπο, Πρίων εἴ Κόρισσος αἸο[] 
8, Ῥαιιβδηϊα οἵ ϑίχαθομπο ; 564 Πρηὼν 
Ἰορϑηάτιπη 6586, τὖ (ὑβαῦθοητι8. 51185- 
ΡΙοαθαΐαγ, ἀρραγοῖ οχ Ιοοο Βωὶ δρυὰ 
Απίοπιίπητπτῃ [0 61. Μοίδιμουρἢ. ο. 11, 
ἈῸῚ οϑῇ 46 βϑαϊθιιβ ᾿ρΠΘβιου πη 86- 
οαπ615: Γῆς τῆς Ἐφεσίων, ἵν᾽ ἐστὶ νῦν 
ὁ Πρηὼν παρὰ τὴν πόλιν. [Υ΄. ϑίορΡΗἢ. 
ΤΉ 65. οἱ ῬὨΠΟΙΟΡῚ νο]. 6, Ρ. 728. ΟἸΙπὶ 
ἅππὸ ὮΪ τποηΐθβ ΠΟΠΉΪΠ6 ἀκτῆς Λέπρας 
καὶ Τραχείας σΟΙΡΥΘΠΘΠἀΘὈδηΐτιγ, τι 
οεχ ΗΙρροπδείο ἀὐορί δίγαθο, βϑαιίι, 
τπ{ὶ γθοΐθ (ὑδϑααθοπι5 δηποίαν!, τθο- 
Ραμ ἴῃ Πῦτο ἀ6 βπῖθιβ ΡΠ 6βῖο- 
Γ1Π1, Οα] 8 ἸΟσΌτη ΘΧοουρβιῦ ΑΘ Πδθοι5 
8, Ρ. Ωόι Ε΄. Α Ἰαΐθυβ ββρίθῃηί! 0}8]1 
οἰπροῦαηί ὉΓΌΘΠῚ ρα 65. ἄτι, 488- 
ΤΊΠῚ πηαχὶπηδ 6] 1 Πτιϑῖα {0 αἸοία, ἀτιο- 
[οΥ6 ΙΓΆΌΟΠΕ; Πᾶ5 ρδ]παθ5 Χοπο- 
ΡῬΠοη ᾿η(6]]ΠρῚ νοὶ, ἀπιτη ἴῃ Ορροβιΐα 
(ὐΟΥΊ580 ὙΘρΡΊΟΠΘ ὉΓΡῚΒ τὸ ἕλος ποιηϊ- 

Ο 2 

[4] 
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Α πλῖΝ , Α Α ᾿ , Α λψΨ 

πελταστὰς καὶ ἐπιβατας καὶ τοὺς ἀλλοὺυς πάντας πρὸς τὸ ἕλος 
δ Ν Ν “ σ“- ’, χ φαο, ἃ ’ -“ ὔ 

επι τὰ ετερὰ τῆς πόλεως, αμα τὴ ἡμέρᾳ προσήηγε δύο στρα- 

Α.Ὁ. 

8 τόπεδα. οἱ δ᾽ ἐκ τῆς πόλεως ἐβοήθησαν σφίσιν, οἵ τε σύμ- [5] 
ε “᾽ Α »ν ’, οἵ Γς Ἁ “ 

μαχοι οὺὑς Τισσαφέρνης ἤγαγε, και “υρακοσιοι οἱ Τ' απὸ τῶν 
ἢ 7 - ἂν ἀνὰ ’ δ Ἂν 4 

προτέρων εἴκοσι νεῶν καὶ απο ετέερων σπέεντε, αἵ ετυχον ΤΟΤΕ 

’; 4. ἫΝ Ἁ ᾿ ̓] Ἃ ’ - “Ἔ 

παραγενομεέναι, νεῶστι ἠκουσαι μέτα υκλεοὺυς ΤΕ Τοὺυ σπῶωνος 

καὶ Ἡρακλείδου τοῦ ᾿Αριστογένους στρατηγῶν, καὶ “ΣΣελινού- 

οσιαι δύο. οὗτοι δὲ πάντες πρῶτον μὲν πρὸς τοὺς ὁπλίτας τοὺς [6] 

ἐν ΚΚορησσῷ ἐβοήθησαν" τούτους δὲ τρεψάμενοι καὶ ἀποκτεί- 
᾽ 5. αὶ ε ς.ε ᾿ ᾿ ς᾽ ν , ὃ , 

ναντες ἐξ αὐτῶν ὡς εἰ εκατον Και εἰς Τὴν θαλατταν καταοιὼω- 

Α Α Ἁ Ἁ ΦΨ " ’ ΚῚΣ Α ο - 

ἕαντες σρβρος τοὺυς παρὰ Το ἐλος ετράποντο. ἔφυγον δὲ κακέει 

“ κ ΄-. Α 

το οἱ ̓Αθηναῖοι, καὶ ἀπώλοντο αὐτῶν ὡς τριακόσιοι. οἱ δὲ ᾿Εἰφέ- 
’ 3 “ “᾿ ἄς τὰν Ἁ ΄σ Κ ΄“ 

σιοι τροπαιοὸν ἐνταῦθα εστῆσαν Και ετέρον προς τῷ ορήῆσσῳ. 

ἐξ δὲ π᾿ ἢ ᾿ τὰ , ’ 
τοις ε υρακοσίιοις και ελινουσίιοις κρατιστοις γενομενοίς 

3 “- ἔδ ν" ΄“ Ἁ ἰδί “ Α ἢ - ς ’ 

ἀριστεῖα εοωκαν καὶ κοινῇ καὶ ἰδίᾳ πολλοῖς, καὶ οἰκεῖν ἀτελειαν 
΄σ ἽΝ , Α ’ 3 

ἔδοσαν τῷ βουλομένῳ ἀεί" ΣΣελινουσίοις δὲ, ἐπεὶ ἡ πόλις ἀπω- 
’ “- Α 4 «ε 

11 λώλει, καὶ πολιτείαν ἔδοσαν. οἱ δ᾽ ᾿Αθηναῖοι τοὺς νεκροὺς ὑπο- 
“ , 

σπόνδους ἀπολαβόντες ἀπέπλευσαν εἰς Νότιον, κἀκεῖ θάψαντες 
Α ’ ΄ ΑΚ, 

12 αὐτοὺς ἔπλεον ἐπὶ Λέσβου καὶ ᾿Ελλησπόντου. ὁρμοῦντες δὲ ἐν 

Μηθύμνη τῆς Λέσβου εἶδον παραπλεούσας ἐξ ᾿Εφέσου τὰς 
’ “ ’ Α μ" Α 9 5 οἷ Ψ ’ 

Συρακοσίας ναὺυς πεντε και εἰκοσι και ἐπ᾽ αὐυτας ἀναχθέντες 

παῖ. δαμη ΕΡμ681 ψαυϊαπη αἰ ρὶ 
αυϊάθπη, 564 οὐδοα οατὴ ΟΠ] ροηία 
ΠΟῚ ΘΧρ]οαϊ ΟἸΔΠα]οσιιθ ΠΠΙΠΘΥ. ο. 
τόρ οἱ 5664. ψϑύβιομὶβ (ἀθυτηδη]ςρθ. 
Οδίθυαπη 1ῃ ΠῸΙΠΘΙῸ ΟΟΟΙβοῦαπὶ ΑΙΠ6- 
ἰθηβίατη σοηβθηθύ Πιοάοττιβ 14. 64. 
Ἰηΐου 405 Πιοάοίιπι ποτιηϊπαΐ [γ8185 
Ρ. 806: Ωιχετο δὲ στρατευσόμενος 
μετὰ Θρασύλλου ἀποθανόντος δὲ ἐκεί- 
νου ἐν ᾿Εφέσῳ---.᾿ 50ΗΝ, 

ἱππέας ΓΔὈΥῚ ἱππεῖς. 
δ. σφίσιν] 5101 1Ἰρϑ]. ΗΝ. 
Συρακ. Β.10.. Η.1. Οδίοι οἱ Συρακ. 

“ οἱ ἀπὸ τῶν προτέρων εἴκοσι νεῶν 
ΠΟΙ 6 Τ Πππογά. 8, Δό. Οοηΐ. Μδηβο 
ϑραγίϑ νο]. 2, Ρ. 310. ποία." 5ΟΗΝ. 

πέντε---νεωστὶ ἥκουσαι]͵ Οπᾶπάο 
δανθπουϊηῦ ἔγιβίγα (ροϑινὶῦ ὟΝ ΙΒ κῖι5. 
ΜΙΊὮΙ οὐτη βιισσθββουθιιβ Η υτηοογαῦ8 
εὖ ΘΥΓΔΟΌΒΙΟΥΠῚ ἀπποιτὴ Δαν ΘΉΪ586 νἱ- 
ἀοπίιγ. Ναγγαΐ 10. 13, 64. παν θι18 
ααπαιιθ (αἱ μὲν ἀπὸ Σικελίας πέντε) 
Δα) απο 5. 8}}18 Ῥυ τη Θοάθηη ΔΠΠῸ 
ΘΧΡΌΡΏΔ586 [οραφιηοηϊοβ. 5ΟΗΝ, 

Εὐκλέους ---.Ἡρακλείδου] ΤΠπογαι- 
(65 6,105: Καὶ ἄλλους ἀνθείλοντο (ἀπ- 
(65) Ἡρακλείδην καὶ Ἑὐκλέα καὶ Τεὰλ- 
λίαν. ὥεα 15 ἨδΥΔΟ]Ι68 αἸνυβιιϑ 6586 
νἹἀθίαγ, Ἰάθιη νἹ6]]οθῖ, ααθῖη 6. 728. 
1άθτα “Γ Πμαογ ἀ1465 οατὴ Ηοιτηοογαΐθ οἵ 
ΘΊΘΔ ΠΟ νορᾶνὶῦ Ἡρακλείδην τοῦ Λυσι- 
μάχου. ἴρσιται" ΧΟΠΟΡΠ ΟΝ, ΘΟΠ ΙΔ 8 
Βιβίουϊατη ΤΠ πον ἀἸάθαιη, ραΐσομη Η6- 
ΤᾺΟ]1618 αἸνθυβιιπὶ ἀρροϑαϊδ. ἘΠ ατα 
Εὐπιο]65 αἰ νθουβιιβ ν᾽ θυ] ροΐοβυ, ΟΗΝ, 
ἸΊνουβθὶ ροίϊπ8 βαηΐ αὰ08 ΤΠπαο. τη6- 
τηοῦαῦ ἄπο ΗἨργδο]ᾶθθ, ψαοτγιιπὶ δ]16- 
ΤΠ 8]1οΥὶ βαβδοίατη αἰϊοὶϊζ, πο ἀϊ- 
ΥΘΓΒῚ δυιΐθηη ΔῈ Η  γδο 65 οἵ Εὰπ- 
ΟἿ685 δῸ 115 απο ΧϑπορΠοη τηθιηουδί. 

9. οὗτοι δὲ] “[. δὴ. ΝΑΙΟΚ., 
1Ο. τρόπαιον] Ρ]αἴατο 8. χαλκοῦν 

τρόπαιον ΒαὈεῖ. 5ΟΗΝ, 
ἐπεὶ) ἐπειδὴ α. 
ἀπωλώλει Β.).Η. Οὐ είεοιυὶ ἀπολώ- 

λει. Ια. δυΐθῃῃ 1,1, 37. 
12. ὁρμοῦντες] ὁρμῶντες Β. 

[7] 

[8] 
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τέτταρας μὲν ἔλαβον αὐτοῖς ἀνδράσι, τὰς δ᾽ ἄλλας κατεδίωξαν 

13 εἰς "Εφεσον. καὶ τοὺς μὲν ἄλλους αἰχμαλώτους Θρασυλλος εἰς 

᾿Αθήνας ἀπέπεμψε πάντας, ᾿Αλκιβιάδην δὲ ᾿Αθηναῖον, ᾿Αλκι- 

βιάδου ὄντα ἀνεψιὸν καὶ συμφυγάδα. ἀπέλυσεν. ἐντεῦθεν δὲ [9] 
, , "» - Α 

ἔπλευσεν εἰς τὴν Σηστὸν πρὸς τὸ ἄλλο στράτευμα" ἐκεῖθεν δὲ 
, ᾿] 

Ιφ4άπασα ἡ στρατιὰ διέβη εἰς Λάμψακον. καὶ χειμὼν ἐπήει, ἐν 
ζυ 

ᾧ 
ἐ 

οἱ αἰχμάλωτοι Συρακόσιοι, εἱργμένοι τοῦ [Πειραιῶς ἐν λιθο- 
᾿ , ι ’ “ ᾿ ᾿ “ 

τομιαῖς, διορύξαντες τὴν πετρᾶν, αἸἼἸοΟ βάντες νυκτὸος ῳχόντο 

15 εἰς Δεκέλειαν, οἱ δ᾽ εἰς Μέγαρα. ἐν δὲ τῇ Λαμψάκῳ συντάτ-Γ[το] 
9 ’ Ἀ [ ΄“ ς 7 

τόντος Αλκιβιάδου ΤῸ στρατευμὰ σαν Οἱ πρότεροι στρα- 

“-“ “- Ἁ Υ͂ ε 

τιῶται οὐκ ἐβούλοντο τοῖς μετὰ Θρασύλλου συντάττεσθαι, ὡς 
ει ν᾿ Α »᾽ ψυ ἢ 9 - δὲ ς ’ «“ 9 “ 

αὑὐτοι μὲν οντες αἥττητοι., εκεινοὶ ὁε ἡἥττήμενοι ἠκοιίιεν. ἐνταῦθα 

τ6 δὴ ἐχείμαζον ἅπαντες Λάμψακον τειχίζοντες. καὶ ἐστράτευ- 

σαν πρὸς "Αβυδον. Φαρνάβαζος δ᾽ ἐβοήθησεν ἵπποις πολλοῖς, 

καὶ μάχη ἡττηθεὶς ἔφυγεν. ᾿Αλκιβιάδης δὲ ἐδίωκεν ἔχων τούς 
ε ’ὔ Α “ ς “ ΕΣ ΝΟ Ἁ Ὁ χυ Μέ 

ΤῸ ΔἸ ΠΕῦνΝ Καὶ Τῶν οπλιτῶων εἰκόσι καὶ εκᾶατον, ὧν 7ρχε εναν- 

17 ὃρος, μέχρι σκότος ἀφείλετο. 

μὲν] μόνον Β. 
18. συμφυγάδα Β.). Οὐεἴεν! ξυμ- 

φυγάδα. 
κατέλευσεν] Βτοάξεοι8 οἱ ῬΑ] πο 5 

Εχεγο. Ρ. ύο. επιθπάδηΐ κατέλυσεν, 
εἰϊηγυϊδὶέ, Β01]Ἰοοῖ αὐ ΠΤ Βυ 8 ΑἸοὶ- 
ὈΪΔΑῚ, ᾳαοσαμπη βίαξ μη ΟΟρὶα8 Θ0ῃ- 
Ταηχ!ῦ, στα βοαγθίασ. Εἴ81 ἤδπο οδπ- 
Β81η ΒΡΘΟΙΪΟΒΆΠῚ 6886 οὗ Ποπδβίδτη ο0ῃ- 
οθαο, ἀπθιΐο ἰάθη Δη καταλύειν πος 
ΒΘΠΒῈ Βαὖ]5 510 (ἀτϑοοῦτῃ οἵ Χο ΠΟΡΠοηΐθ 
αἸρΠαΠ), 4] 5ο]οΐ 1. Δα] θοτο ἀφῆκεν 
γ6] ἀπέλυσεν, ιιοα ρΡοδίγθιητιιπι γοΓ- 
Ῥὰπὶ ρῥγρίοσί ΛΝ οΙῆπιβ. ΙρΊταγ 18 56 11- 
ὈεγΘ ποὺ αυθιίανι. ὅΟΗΝ. Ἐρο 
ααοαιθ ἢος πη] αὶ αιᾶτη κατηλέησεν. 
1)86 βουιρῦαγα ΠὈτοσαπ κατέλευσεν 
οοηΐ. ΤΉ 4}]1. Η]βῦ. νο]. 4, Ρ. 76. 
66, ἃ. 1847. 

τὴν Σηστὸν] Υ. δα 4, 8, 6. 
14. χειμὼν ἐπήει] Ῥαι]ο απΐθ 29 

ϑαρίθιηγ. αἷύ Πθοά 6115. 5ΟΗΝ. 
εἱργμένοι ἡ. Οὐδίετ! εἰργμένοι. 
λιθοτομίαις) ΡΊγεροΙ λιθοτομίας τηθ- 

τηογαΐ 1) ουποϑύμθηθβ σοηίτα ΝΙοοβίτα- 
{1 Ὁ. 1252. 64. ΒδΙ5Κ. δίσαθο 9, Ρ. 
305. ΒΌΡΤΑ ΡῬΓΟΠΊΟΠΙΟΥ ΠῚ ̓ Αμφιάλην 
οΟμΐγα δα ΠῚ δα Ἰαΐιι5 ὈΟΓΘαΪΘ 
Ρίγοθοὶ τηϑπηογαΐ τὸ λατόμιον. ΘΟῊΝ. 

διωρύξαντες Β. 
Μέγαρα] Μεράγα [,ΔΟΘαξοΠΟΠ]} ἔὰης 

ἐκ δὲ τῆς μάχης ταύτης συνέ- 

ΟὈὐπΘθδηΐ. Οοηΐ. δα 1,1,56. ΞΟΗΝ. 
15. ἠβούλοντο 1107]. 
συντάττεσθαι) ΡΙαἴάγοῃ. ΑἸΟ. α. 29. 

Ταῦτ᾽ οὖν ὠνείδιζον οἱ μετ᾽ ᾿Αλκιβιάδου 
τοῖς μετὰ τοῦ Θρασύλλου, μεγαλύνον- 
τες αὑτοὺς καὶ τὸν στρατηγὸν, ἐκείνοις 
δὲ μήτε γυμνασίων, μήτε χώρας ἐν 
στρατοπέδῳ κοινωνεῖν ἐθέλοντες. Ὠ]ϊ1ο- 
ἀοΥβ 13,00: ᾿Αλκιβιάδης δὲ τὸν Θρά- 
συλλον μετὰ τῶν τριάκοντα νεῶν ἀπολύ- 
σας ἔπλευσεν εἰς τὴν ὑπὸ Φαρνάβαζον 
χώραν, καὶ κοινῇ πολλὴν αὐτῆς πορθή- 
σαντες Κκιτι λ. διαά65. ἢϊς ΓΑΒ ]]ο 
Πιοάοτγτιπι 320 Ππᾶν68 866 6Γ6, οαἱ] ογδηΐ 
50, ΘΌΡΓΑ ν6ΙῸ ἽΠΟΓΔΙΏΘΩΙ ρο, οἱ 
ογδηΐῦ 35ο. ὅΟΗΝ. 

ἐκεῖνοι] κεῖνοι Ἐ. 
ἥκοιεν) Ν'΄. δα 2, 2, 22. 
ἐνταῦθα δὴ] ἐνταῦθα δὲ Β. 
ἅπαντες] οἱ Αἰοϊϑὶαασϊὶε εἰ “Τηγαϑυ 

οορίο. ΒΟῊΝ. ᾿ 
τό. μέχρι σκότος ἀφείλετο] αἀοπθο 

ποῶ Ῥἠαγπαδαζιηη, πιαρῖδιι5 Α ἰοἰδίααι5 
ογρογοί. ΔΕ ΌΝ, (δίοσαῃ Ρ]αΐαν- 
Οἤπ5. ἴῃ ΘΔ 66ΠῚ ΠΔΙΎΔΙΊΟΠΘ Ρ]ΌΓα 8]1- 
ἀη646 Ἰηΐουβογτ, [{ὰ νΘΥΌῚ οαιιδὰ α6 
ῬΠΆΓΠΑΡΑΖῚ δανθηῦι Παροῦ : ἱππέας 
πολλοὺς ἔχων καὶ πεζούς. ΑΔἀαϊΐ, οἀΡ- 
ἴο05 [1586 ἱερεῖς εἴ ἱερείας, 566 αἸτη15- 
808 {1556 ἄνευ λύτρων. Τ)δηϊατια νογθα 
συνέβησαν οἱ στρατιῶται Ἰΐα ΘΧΡΓΙΕΒΒΙΌ: 

[11] 
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ἴΩ ν ε - Ἁ 5 , Ἁ Ἁ 

βησαν οἱ στρατιῶται αὐτοὶ αὑτοῖς καὶ ἠσπάζοντο τοὺς μετὰ 

Θρασύλλου. ἐξῆλθον δέ τινας καὶ ἄλλας ἐξόδους τοῦ χειμῶνος 

18 εἰς τὴν ἤπειρον καὶ ἐπόρθουν τὴν βασιλέως χώραν. τῷ δ᾽ αὐτῷ 

χρόνῳ καὶ Λακεδαιμόνιοι τοὺς εἰς τὸ ΚΚορυφάσιον τῶν Εἰἱλώ- 
»ε ’ μι ι Ἁ Α ᾿Ὶ 

των ἀφεστῶτας ἐκ Μαλέας ὑποσπόνδους ἀφῆκαν. κατα δὲ τὸν 

αὐτὸν καιρὸν καὶ ἐν Ηρακλείᾳ τῇ 'ΓΓραχινίᾳ ᾽Αχαιοὶ τοὺς ἐποί- 
. , ᾿ ᾽ “ ", 

κους, αντιτεταγμένων σπαντων σρος Οἰταίους πολεμίους οντας, 

’ὔ 6 " ’ὔ ᾿] ἴω Ἁ ς ’ Α ΄σ 

προέδοσαν, ωστε ἀπολέσθαι αὐτῶν πσρος επαπτακοσιοὺυς σὺυν Τῷ 

το ἐκ Λακεδαίμονος ἁρμοστῆ Λαβώτη. 
ΠΝ ΤΣ 
εν ᾧ οὗτος, 

Ἅ « 5 Ά, Ξ᾿ 
καὶ 0 ἐνιαυτὸς ἔληγεν 

καὶ Μῆδοι ἀπὸ Δαρείου τοῦ []ερσῶν βασιλέως 
τι ’ ᾽ ΄- 

ἀποστάντες παλιν προσέχωβησὰαν αὐυτῳ. 

Καὶ ἀνεμίγνυντο καὶ κοινῇ φιλοφρονού- 
μενοι καὶ χαίροντες ἐπανήεσαν εἰς τὸ 

στρατόπεδον, οὰπ| δηΐεα ΑἸΕἸ 1818 
ΤῊ }}065 ν]ἱοΐουθϑ 608 ΘΟὨ ΘΙ ΒΙββθηΐ, 
ᾳυοά ΡΙαΐΑγο μα αἰῦ : Μήτε γυμνασίων 
μήτε χώρας ἐν στρατοπέδῳ κοινωνεῖν 

θέλοντες. Ῥουθποα ππο οὔδτιῃ νἹἀθη- 
[ῸΓ 425 46 ΡΓΌ]ΙΟ οὑπὶ ΑὈγαΘηΪ8 οἱ 
ῬΠΑγηαθαΖο οἸαββοη ΑἸΟΙ 1618. ἴτη- 
Ρυρπαηΐθ μαροῖ ΕΥΟΠΓΙΠιιΒ 2, 7, 6. 
Ναπι ΑἸοϊ Ια 68. αὐτὴ “ΠΡ ΒΥ110 Λάμ- 
Ψακον τειχίσαντες ἐν μὲν ταύτῃ τὴν 
ἱκανὴν φυλακὴν κατέλιπον, αὐτοὶ δὲ 
μετὰ τῆς δυνάμεως ἐξέπλευσαν πρὸς 
Θηραμένην, ὃς ἐπόρθει τὴν Χαλκηδόνα, 
Πιοάοτιβ 15,66. ΘΗΝ, 

τς τινας τινες Α. 
τι8. τὸ Κορυφάσιον] Κορ. ΑἸΑ,, 

οοττ. Η. ““Ἡεϊοΐεβ Μαϊθαιη, ργοιηοη- 
τοτϊατα 1 Δοοπίοσαχῃ, Παρ] αηΐοβ, [αοΐα 
Βθα!!Ποη6, ΔΟΙΘΡ απ οἵ 86 δα (οτυρμᾶ- 
511, ΜΘ ββθηϊδθ ΡΥΟΙΠΟΠΓΟΥ ΠῚ, 60Π- 
ψοχίογαπί. οΠοοῦ ΠΟΥ ἀ1468 4, 2. 
Ῥυ]απὴ ἰουγὸΒ ΜΘ ββθηϊο ἃ [δοθαφοπιο- 
115 Κορυφάσιον νοσδηὶ αἱΐ ; ἈὈῚ νἱὰθ 
Τλυ κου] δηποία!οηθιη. [108 αποαᾷθ 
8080]. Αὐἱϑίορῃ. Νὰ. ν. 18). δε 
Ῥαιυβδηϊαβ 5, 36: Τὴν ἄκραν τὸ Κορυ- 
φάσιον, ἐπ᾽ αὐτῇ δὲ ἡ Πύλος κεῖται.᾽" 
5ΟΗΝ. . Τυο: 4,41, οἱ 7. 26 οὑπὶ 
θρῦθι δ. 28,» δ. 
Εἱλώτων --- ἀφῆκαν) Βτονὶϊαβ Πῶς 

ἔθου ἱπηρθαϊῦ ἀΙΟΙΏΪητι8Β ἈΡ ΠΟΒΟΘΠΊΙΙΒ 
ΘΧΡΘΟΙΠΟΠΘμῚ τηθιηογαίδηι ἃ ΠἸΟΟΥῸ 
13, 04. 4] ΠαΙγαῦ ἤοῸ ΔΠΏ0 ῬΥ]ΆΠΊ, 
ἃ Μοββθηβ οατῇ ΑἰΠΘΗΙΘΉΒΙ τι5. ΡΘΥ 
ΔΏΠΟΒ 16 τϑίθηξαη, ΓΘΟΊΡΟΓΑΒ86 [866- 
ἀφθιποηϊο8 οὐ Μοββθηϊοβ ὑποσπόνδους 
αἸπη51586. ΤΙᾺἀοτὴ ο. 603. ΠΟΙΠ]ηδΐ Μεε- 
ΒΘΠΪΟΒ καὶ τῶν ἄλλων συμμάχων τοὺς 
ἱκανοὺς, Ἠ ο]Ϊοίο5. οὐ. ΟΗΝ. 

Ἡρακλείᾳ τῇ Τραχινίᾳ] 'ΤΥΔοΒίη [εἰ 

ΔΗ βδίσηα οο] πὰ [μΔοραςφοιποηΐο- 
ταπ ἴῃ ΡὨΓΗΙοΙα6. Οτιδ οἰνιΐαβ σα τα 
ΟὟ ἀϊαΐζαχῃτιπη ὈΘΙ]ὰπὶ οατη (ΕΠ 6618 
ΠΗ Π115 ΟΡ θτ5. οὖ 1Π60}18 δχ ἢδιιϑία 
εβϑϑοῖ, ἃ [ιδοθα θη 118 ΠΟΥῸΒ ΡΘΕ 
ΠΟ]Οποβ. ΗἸ δῆποὸ Ὀ61}} Ρεβ]οροπη. 
ΒΟχίο δχ 8118 οἰνιθ8 εὖ σδίθυβ ατε- 
Οἷδδ ΟΡΡΙ (15, χυϊοαηαῖιθ νϑ]]θηΐ, 56 Χ 
Τ11}1ἃ σΟ]ΟΠοΟΥ Πα τηβουηΐ οὖ ᾿ηϑίδιι- 
ταΐδτη 8660 ὉΓΌΘτὴ Δρρϑ]]ασηΐ Ηθρα- 
οἸθαη. ΟἸἸΟΠΪΔ ΠῚ ψΘΙῸ 5011 ΑΟΠ οὶ 
οαπὰ Ιοηϊθ8 ἢ] 8 πονϑθ ΘΟΙΟΠΪΕΒ 
ΡΑΓΟΙΡ65. ΗΘΙῚ ῬΧΟΒΙΙ ογαπΐ : ἢξθς 
α]586. οαιιβα νἹ θέαν οασ ΑΟΠροὶ πῆς 
Βα] αἴθη ρτοάθσοπῦ Ηθυδο]θθηβίστση. 
γιὰ. Τυογα. 3, 92. οἵ ΠΊΟαΟΥ. 12, 
59. ΔΕΌΝ, Ββεῖβ φυϊάθιῃ δθο δᾶ- 
τη Ππδ οατη ΜΟΙ ΖθαπίαβΒ. θα ἴῃ 
οΥ̓δίοπμθ τέθοα νἱϊπτη Πορϑιύ. - 
Ὀῖπιπη ΘηΪπ εϑῦ 4π08 ἐποίκους ἸΠ|6]]]61 
να] Χοπορθοη, δὲ Ροϑϑὶξ δ! αΐβ ] 7υη- 
θ61 ᾿Αχαιοὶ ἐν Ἡρακλείᾳ τῇ Τραχινίᾳ. 
ϑ6α νο]υΐ οἵ ἀθθαϊ! Χοπορθοι 80 Υ]- 
ὈΘΓΘ: καὶ τοὺς ἐν Ἥρ. τῇ Τρ. ἐποίκους 
᾿Αχαιοὶ, ἀντιτεταγμένων εἴο. (ὐδίογατη 
Ὦξες οΟ]οπϊα ΗΘΓΔΟΙΘΘἢΒ15. ΡΥΌΒΡΘΓΙΠῚ 
δνϑηΐιιπΊ ΟΠ Πα τς. Νατη ΠΟῚ ἸΟΠΡῸ 
ΔΌΒΙΠΟ ἴθιηροτο βθαϊοηθ οτία, [86 6- 
ἀφ ΠΟ} ΗἨοτρριἄδτη τηϊβουιπῦ, οἱ 
Βϑα ΠΟ πὶβ διοίοσθβ αυϊηρθηΐοβ οοοὶ- 
ἀρυιιπί. Ῥγεοίθγθα (Εἴῶοβ, ααὶϊ ἃ βά6 
ἀοἰθοογαηΐ, Β6α 1008. 518 ΡΙδηθ οχρὰ- 
Ἰουιιηῦ, ἀιοίουθ )]ΟάΟΥΟ 14, 38, ααὶ 
τοἔοσί ΘΠ ΠΑΥΡΑΠ] ΟΠ θη Δ ΟἸγτηρ Δα 15 
95. ΔΠΠῸΠῚ 2. Εὐδάθπ) Ππαυγανὶΐ ῬοΪγς 
ΒΒΠΌΒ 2. 21. Οὐπέ. ἰηῖνδι δ. 4: ὅψι 
5ΟΗΝ, 6 Δ μὶβ ΒυϊοΚπθυ. ἴῃ Ζιτη- 
ΠΊΘΥΤΠΔΠΗΙΪ [)181. 5ιτιια. δηΐ, 1850. Ρ. 
207 δα αϊι ας, 8.18. 

ἐποίκους ἐπήκους Β. 
Οἰταίους Β.(0,1).}}..1. Οδίουϊ τοὺς 

Οἰταίους. 

Α.Ὁ6. 

[12] 
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ΚΦ. 1. 
πι ἂν ΑΝ, ’ , " Ι ᾿ “- ΄ι ᾽ ΝΜ 

Τοῦ δ᾽ ἐπιόντος ἔτους ὁ ἐν Φωκαίᾳ νεὼς τῆς ᾿Αθηνᾶς ἐνε- Α.Ὁ. 

πρήσθη πρηστῆρος ἐμπεσόντος. ἐπεὶ δ᾽ ὁ χειμὼν ἔληγε, [Π|ὰν- 

τακλέους μὲν ἐφορεύοντος, ἄρχοντος δ᾽ ᾿Αντιγένους,] ἔαρος 

ἀρχομένου, [ δυοῖν καὶ εἴκοσιν ἐτῶν τῷ πολέμῳ παρεληλυθό- 

των,] οἱ ᾿Αθηναῖοι ἔπλευσαν εἰς ΠΡοικόννησον παντὶ τῷ στρα- 

, τοπέδῳ. ἐκεῖθεν δ᾽ ἐπὶ Καλχηδόνα καὶ Βυζάντιον ὁρμήσαντες 

ἐστρατοπεδεύσαντο πρὸς Καλχηδόνι. οἱ δὲ Καλχηδόνιοι προσ- 
’ ᾿] ’ Α 3 Α ’ 6 , 

ἰόντας αἰσθόμενοι τοὺς ᾿Αθηναίους, τὴν λείαν ἅπασαν κατέθεντο 

3 εἰς τοὺς Βιθυνοὺς Θρᾷκας ἀστυγείτονας ὄντας. ᾿Αλκιβιάδης δὲ 
Α “- ς “ ᾿] , ᾿Ὶ Ἁ « ,ὔ Ἀ Ν “ 

λαβὼν τῶν τε ὁπλιτῶν ὀλίγους καὶ τοὺς ἱππέας. καὶ τὰς ναῦς 
“- Ν κι. 

παραπλεῖν κελεύσας, ἐλθὼν εἰς τοὺς Βιθυνοὺς ἀπήτει τὰ τῶν 

Καλχηδονίων χρήματα εἰ δὲ μὴ, πολεμήσειν ἔφη αὐτοῖς. οἱ 

4 δὲ ἀπέδοσαν. ᾿Αλκιβιάδης δ᾽ ἐπεὶ ἧκεν εἰς τὸ στρατόπεδον 
, " ΝΝ ἢ , [ " ι 

ΦῸ ΤΕ λείαν εχῶν καὶ πιστεις “π᾿ ετοιήμενος, ἀπετείχιζε την 

Καλχηδόνα παντὶ τῷ στρατοπέδῳ ἀπὸ θαλάττης εἰς θάλατταν 
᾿ κ -“0Ἂ,Ψ ᾿ς» 4. δὶ ’ ᾽ “Δ᾽ “ 

και τοῦ ποταμοῦ σον οἷον τ ἣν ξυλίνῳ τείχει. ἐνταῦθ᾽ “1ππο- 

Ι. ὁ χειμὼν ἔληγε] Ῥοϑβί αἴθ 25 
ΜαΙΙ, 6 ταῦοπο Ποᾶν 6}. 5ΟΗΝ, 

Παντακλέους ] [)6 ᾿ΠΓΟΓΡΟΪ]ΔΙΟΠΒ Πὰς 
νἱάθ δα 1.2.1. ΒΟῊΝ. 

δυοῖν ] ΒΟΥΙΌῚ να]ῦ ΤΠ Θο Πάν! πέν- 
τε, οὐ Ῥα]πηουῖ5 τεσσάρων : 566 586- 
οαπάσμη οᾶνν6}}}] Τα. θη, 81 
ν γα Ραΐδπηιβ, αογοῦ θ886 τριῶν. 
ψογατη πίοι ροϊαΐου ΠΟΥ ν Υ ΒΟΥ Τη 
μαι ἀαῦ16 δυοῖν ΒοΙρ5ιῦ, ΦΙΟΠΪΔΠῚ 
116, φαδ ἴῃ ῬΥΪΠΠΟ οσδριΐθ ροβϑία 6886 
αἀἸσπηΐαγ, θα δα ἀππτὰ ἰαηΐαχη τοί] τ 
ἀπηπη. 5ΟΗΝ. 

ἐτῶν] ΓΔὈΓἹ ἐτοῖν. 
τῷ πολέμῳ παρεληλυθότων) παρε- 

ληλυθότων τῷ πολέμῳ 0. 
2. Καλχηδόνα ᾿ϊς οἱ ροδίθα 60η- 

βίδηίου Β.. Ργεοίου 5. 8. οἴ 9. Χαλχη- 
δόνα (ὐ. Καρκηδονίους 5.9. Η. ὕὍπαε 
116] ΠρΊΓαγ φαδτη 6 τηθγθδίῃ σ0ῃ- 
ΒΘΏΒ1Ι5 ΘΟΙΙΠΠ ΘΙ ΠΙΤΟΙ ΓΗ 1Π [ΟΥΤη8 
Χαλκηδὼν ΒΌΡΓΙΔ 1,1, 22, 20, (Ο]]αΐα 
γαγϊοίαίθ βου ρύμγοθ 4, 8, 28, οἱ Ἰοοο- 
ΤΠ) ΑΠΑὈαβῖ58. Χϑπορθοη δαΐθμ 5] 
ΒΟΙΡΕΙ Καλχηδὼν, σοίογ5 ααοααα Αἵ- 
Πσουαη, ψοὶαΐ ΤΠπογαϊαϊ. Ρ]αίοΟΠ], 
᾿διποβίμθηὶ, τοϑυϊ θη δπη 6586 ἴου- 
τη 1 ἰϑηΐτη ΠΟῚ ῬΘΗΪϊΐ5 Δ Ο] δι 1ἢ 
1Π0γ18 ἀ Ια υὶ ποτ ροΐθδ. ἴθρμδηιιβ 

ΒγΖ2. εἰβὶ Καλχηδὼν π6 τηθιηογαᾶΐ 411]1- 
αθῃ ἴῃ Χαλκηδὼν, ΒΦΟΡΙ8 ἰδιηθῃ 8}1- 
ἀπ66 τορουϊαμη ροΟηΪΌ Δ] ΓΘ ΓΔΠΊ, αι Τὴ 
ΠΌΤΠΟΤΠ Διιοίουα5 ΘΟ Πττηδῦ. “ )}10- 
ἀοΥβ 13, 66. ροβύ νεῦθα ἀρροβιία 581.- 
ΡΙΓὰ δὰ 5. τό. ρεγρὶ : Ναῦς μὲν ἔχων 
ἑβδομήκοντα, στρατιώτας δὲ πεντακισ- 
χιλίους. ἠθροισμένων δὲ τῶν δυνάμεων 
εἰς ἕνα τόπον ἀπετείχισαν τὴν πόλιν 
ἀπὸ θαλάσσης εἰς θάλασσαν ξυλίνῳ 
τείχει. Ἧφο ΠΙοάοττιβ ππ]ς ᾿ρ5] ἃΠΠῸ 
ΔΡΡοϑβυϊ, δα αιθηη  θββϑθιηρ. ἢπης 
Χρη. Ἰοσαπ οοτηραγαν!.᾽" 5ΟΌΗΝ. 

πρὸς ἐν Ἐ. 
τοὺς Βιθυνοὺς] Βιθυνοὺς Ε΄. ““ Ρ]ὰυ- 

ΓἈΥΟὮ 5 1ζα: συναγαγόντες ἐκ τῆς χώ- 
ρας ἐκτίθενται. (ὐοηΐ. δα Απᾶρ. 6, 
4, 2, ΌΪ αἰουθηία ᾿ΓΠγασαγη Δ 516{1- 
σΟΥ οἵ Ετορθοουττη δΘχρ] οί, 
Λεία ἀἰοῖαν ααϊοαα!α ἀορτοδίοηι- 
θὰΒ Οὔ ποχιάτχη δῦ ΠΟΘ. 05. ΒΟΉΝ. 

4. οἱ δὲ ἀπέδοσαν) ΡΒ] αἴαγοτι5 ΑἸΟ. 
α. 29: Οἱ δὲ δείσαντες, τήν τε λείαν 
ἀπέδοσαν αὐτῷ καὶ φιλίαν ὡμολόγη- 
σαν. ΑἸηΙΟΙ 81 οὐτὴ ΙΓ 18 60Π- 
ἰγαοίδιη βισῃϊῆοαί ΧΟΠΟΡΏΟΠΩ γοΡὈῚ8 
καὶ πίστεις πεποιημένος. ὅΟΗΝ. 

τοῦ ποταμοῦ) Ἐ]ανῖιπ) ΕἾ. Ῥογίιβ 
Ρυϊΐαρθαί ἔππι5β6 Ρ8]Π]Π1η, ΑΝ αἰβκῖι8 ἈπΠο- 

4οϑ. 

[2] 

[3] 

[4] 
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κράτης μὲν ὁ Λακεδαιμόνιος ἁρμοστὴς ἐκ τῆς πόλεως ἐξήγαγε 
εἰ -“ ος [ 

τοὺς στρατιώτας, ὡς μαχούμενος" οἱ δὲ ᾿Αθηναῖοι ἀντιπαρετα- 
" ΄σ ’ δ ΜΝ “- ’ 

ἕαντο αυτῷῳ. Φαρνάβαζος δὲ ἔξω τῶν περιτειχισμάτων προσε- 

6 βοήθει στρατιᾷ τε καὶ ἵπποις πολλοῖς. “Ἱπποκράτης μὲν οὖν 
Α ’ ΕῚ ’ ς Ι - ε ’ ’ Ἁ 

και Θράσυλλος ἐμάχοντο ἑκάτερος τοῖς ὁπλίταις χρόνον πολὺν, 

μέχρι ᾿Αλκιβιάδης ἔχων ὁπλίτας τέ τινας καὶ τοὺς ἱππέας 

ἐβοήθησε. καὶ “Ἱπποκράτης μὲν ἀπέθανεν, οἱ δὲ μετ᾽ αὐτοῦ 
’ 

γ ὄντες ἔφυγον εἰς τὴν πόλιν. ἅμα δὲ καὶ Φαρνάβαζος, οὐ δυνα- 
ἢ δ ΡΘΥΤ. “ ᾿ ι , 

μενος συμμίξαι σρος τον Ἱπποκράτην διὰ Τὴν στενοποριᾶν, 

΄- “- Α “- Ε] ΕῚ Α “᾽7 ο ’ 

του ποταμοὺυ Καὶ Τῶν αποτειχίσμάτων εγγυς οντῶν,. αἀπέχω- 

'. " ΄ Ἁ 

ρῆσεν εἰς τὸ Ἢρακλειον τὸ τῶν Καλχηδονίων, οὗ ἣν αὐτῷ τὸ 

8 στρατόπεδον. ἐκ τούτου δὲ ᾿Αλκιβιάδης μὲν ᾧχετο εἰς τὸν 

Ἑλλήσποντον καὶ εἰς Χερρόνησον χρήματα πράξων; οἱ δὲ 

λοιποὶ στρατηγοὶ συνεχώρησαν πρὸς Φαρνάβαζον ὑπὲρ Καλ- 

Ῥάπῃ, τιύργαθ ἔαϊθαβ. Δυαϊθηαπβ ογαΐ 
αν]ὰ8 ἀθ Βόβροτο "ΓΓΏΤΔΟΪΟ 2. 6. ΤΟ, 
Ρ. 262, αυϊ, ἀποα Πιοηγβῖο ᾿ΓὭγδοΘ, 
ῬΑΙΓΠῚ ΘΧ ᾿ΠΒΡΘΟΙΟΠΘ ἸΟοῚ βιύατηῃ (Π8]- 
ΘΘ6ΟΠ1Β ᾿ἴὰ ἀΘβου δι : Οαϊοοάοι, δἰΐα 
ογαΐ ἴη, ργοηιοηίουίο ροηϊηϑιίαγι, οΠ}}- 
οἱοηΐίο, ααἱ ηιδαϊιη, ἐμυἐιηιοϑοθηΐο, οῳ ἐγῖ- 
διι5 ραγίϊδιι5 ἰοηϊέογ αοοἰζυϊ, ἐῷ φιαγέία 
»αγίο ραιιίίο αοοϊλυϊογο οἱ αἰθρυθϑϑίουο 
ἦγ υαἰίθηιν, ρ67 φιαηι Πιυῖι5 (Ναϊοοαοη 
ἀοἰαθίέων ἐπ, Ῥγοροηίϊαιοηι... Πῖο Π- 
νἱοίιδ οἰδὴ θωϊριιδ, εὐ 7απι ποηυΐη6 οα- 
γραΐ, ἀσοοίζᾳιο απμξαμαΐ οσρροϊϊοηέ Ρο- 
ἑαηυΐοη,, ργοΥδιι5 φηογαη 65 οἰΐηι ποηνῖ- 
παΐν Κιῖ556 Οἠαϊοραοηποην ; ἑαηιθη 
Ομ ζόγ6 ϑβογίρίογιγη, ἐδϑίϊηνοη δ 
(νεϊαΐ Αὐνδηὶ εὐ Μοπρρὶ, ἀραὰ (ν]- 
Ἰπατὴ Ρ. 356, 00] ου586 πος αἷΐ Π)1ο- 
ΠΥΒΙ ΤῺ) ποηιθη, αοαϊέ εὐὐὸὶ ( Παϊοοαοηΐ. 
Ἰ)οηθ ροηϊῦ νϑυβι ΠΘ ΠῚ ΠΟΒΙ ἸΟοὶ 
ἢδης: «Αοιδίααρφηι, αἷέ, τοῦ 5Ὸ ΘωοΥ- 
οἷέν Οἠαϊοραογοην ἃ πιαρὶ αὐἱ ἨλαΥΘ 
οἵηωῖδ86, οἱ ραγέοθηι, χα ρογίμιοδαί αὐ 
Πιώηθη, ἡυγο ἴἴφηθο δορδῖθϑθὺ. Ἐῆδαν- 
παδαξηηη, Ὁ6ΥῸ, Οἰη, ὁ8 ργορέου' ἢιμηυϊηὴδ 
αἩγιιδέϊαβ αὐ ηυιυϊἐϊονιισν ργορίηφιιῖ- 
ἐαΐοην ὄη εὐγϑην ἐπργθοϊδ ααἱ δ᾽ ΘΉ αἰμμηη, 
(ἡ αϊοοιοηλα αἰολίνην. ποι, ροδϑοί, ἴῃ 
Ἡρογαοίζιηι (Ναϊοοαοηίογιηι αἱδοθ551556. 
γιΙάθ5. Οὐ πη νοῦρθα ἀπὸ θαλάττης 
ΑἸ 106 1" ἸΠ ΘΟ ΡΥ ὕαΥ], 488] κυκλωσάμενος 
ν6] 5 ΠΉ}1]6 νου θατη Δα αϊθατη Ἰθρ ββθῦ. 
σα (6 ΠΠΠΓΡῸ ΡΥ ΘΟΠ ΠΘηΐθιη [θυυ τη 
ἀπιοίο. οἰγοὰ ἀγθθιη τὐὐγ]ηαῖιθ ἃ ΤηΔΥΪ 
πδῆτι6. Δ ΠΠΔΓΘ ΒΘΥΠΊΟΠΘΠῚ 6586 ἀοοοί 

Ἰοσβ ἀθ6 Ομθύβοηθβο ΤὭτσδοιοα 2, 2,8: 
Εἰ ἀποτειχισθείη ἐκ θαλάττης εἰς θά- 
λατταν. [)6 Ἠργϑοϊθο Π1Π1] τποπαῖΐ 
αγπα8. 5ΟΗΝ. 

ὅσον] ὅσω [΄. 
οἷον δα Β., οπι. σοὐουϊ. 
5. ἐνταῦθ᾽ Ἐ. (ὐδίοιϊ ἐνταῦθα. 
τοὺς στρατιώτας) ΤΙΟΘΟΙΒ 15, 66. 

δαα!ϊ καὶ τοὺς Χαλκηδονίους ἅπαντας. 
5ΟΗΝ. 

ἀντεπαρετάξαντονν. 
6. Θράσυλλος] Θράσυλος Β., ααὶϊ 

ΔΙ1ΌῚ --σῦλος, --σύλος νε] 5π6 δοοθηΐιῃ. 
(ὐδίοθιὶ Θρασύλος. ““ ΠΙΟΔΟΙῚ παυταίο- 
ΘΠ ΔΡΡοΟϑϊὶ δὰ 5. 2. 50ΗΝ, 
" μέχρι Β. (Οὐδίε᾽! μέχρις. 

ἔφυγον] ἔφευγον Υ. 
Ἴ. στενοπορίαν Β. (ὐδίεγ!] στενοχω- 

ρίαν. ““Νεγς [μΘοηο]. ἐγαηδεζιδ ἵη, αηι- 
η6 απργιδίϊαηι. Ζθαμῖιβ οαπὶ Οὐ] ο 
5:16 1 νοσδθα] πὶ Δα] πηρὶῦ ΠοΙηϊηὶ 
ποταμοῦ. Ἐαυϊάθπη αὐτὰ Κορρθηϊο 
Ροβύ στενοχωρίαν Ἰποϊδιιπ ΡΟΒαϊ. ΕῸΥ- 
ἴαθ86. ἔα βουιρύματμη στενοπορίαν τοῦ 
ποταμοῦ, αὖ ἴῃ ΠΑΡ. 4,23, 7. 5ΟΗΝ, 
ὉΌῚ1 δυσπορίαν εδῖ. Με]ίογα Ξ'οΠποὶ- 
ἄοτιβ δα 5. 8. 20. 

ἐγγὺς ὄντων) φιθία ηχιρϊξϊοηθ5 ἐδέζ 
ἰϑημθ αὐ γραβ απιηὶδ ρογίποϑαηΐ. 
5ΟΌΗΝ,. Μὸοχ αὐτῷ οι. ἃ. 

8... Ἔκ τούτου δὲ -ᾧχετο] ᾿Αλκιβιά- 
δης ἐκ τούτου ᾧχετο μὲν ΕἸ. 

δὲ οπ!. Υ. 
συνεχώρησαν ΒΟ ΚΕ.  Κιν. 

(οἴου συνεφώνησαν. ““ΙοάοτΙιΒ ὁμο- 

Α- ὦ 

[5] 

[6] 

[1] 



4ο8. ΕΠ 1 δὲ δὴ ὁ. 8} ὃ φὃ 

χηδόνος εἴκοσι τάλαντα δοῦναι ᾿Αθηναίοις Φαρνάβαζον καὶ ὡς 

9 βασιλέα πρέσβεις ᾿Αθηναίων ἀναγαγεῖν, καὶ ὅρκους ἔδοσαν καὶ 

10 οἱ παρὰ βασιλέως πρέσβεις ἔλθωσιν. 

11 

ἔλαβον παρὰ Φαρναβάζου ὑποτελεῖν τὸν φόρον ΪΚαλχηδο- 
Α Ἀ " 

νίους ᾿Αθηναίοις ὅσονπερ εἰώθεσαν καὶ τὰ ὀφειλόμενα χρήματα 
σ΄ ᾿ κ δ “᾿ 

ἀποδοῦναι, ᾿Αθηναίους δὲ μὴ πολεμεῖν ΚΚαλχηδονίοις, ἕως ἂν 

᾿Αλκιβιάδης δὲ τοῖς 
κ ὦ ὥο Ἰλδῆς, οἷ 

ὅρκοις οὐκ ἐτύγχανε παρὼν, ἀλλὰ περι Σηλυβρίαν ἣν" εκείνην 

δ᾽ ἑλὼν πρὸς τὸ Βυζάντιον ἧκεν, ἔχων Χερρονησίτας τε παν- 
᾿ ΝῊ Ὁ ΄ ἣ᾿ ὁ , ἢ 

δημεὶ καὶ απ όο Θρᾷκης στρατιώτας καὶ {Τ ΤΕας πλείους τριακο- 

ἣ 
σιῶν. 

ἢ ΕΙ - δεν ς᾽ , , 
Φαρνάβαζος δὲ ἀξιῶν δεῖν κακεινον ομνυναι, περίέμενεν 

ἐν Καλχηδόνι, μέχρι ἔλθοι ἐκ τοῦ Βυζαντίου" ἐπεὶ δ᾽ ἦλθεν, 
12 9 Μ ΄ “ θ ς κ ο δ ᾿ κ ς εἶται ε ἁ ταῦ 

οὐκ ἔφη ὀμεῖσθαι., εἰ μὴ κακεῖνος αὐτῷ ομεῖται. μετ ὕτα 

13 

ὦμοσεν ὁ μὲν ἐν Χρυσοπόλει οἷς Φαρνάβαζος ἔπεμψε Μιτρο- 

βάτει καὶ ᾿Αρνάπει, ὁ δ᾽ ἐν Καλχηδόνι τοῖς παρ᾽ ᾿Αλκιβιάδου 
4 

Εὐρυπτολέμῳ καὶ Διοτίμῳ τόν τε κοινὸν ὅρκον καὶ ἰδίᾳ ἀλλήλοις 
, 9 ΄ ’ ᾿ “' ὅλ ς Ἂ Α Α 

πιστεις ἐποιῆσαντο. Φαρνάβαζος μεν ουν εὐθὺς απΤ͵ήξει,. καὶ τοὺυς 

Α ’; ’ ; τὶ »΄»“" 9 ’ 9 

παρὰ βασιλέα πορευομένους πρέσβεις ἀπαντᾶν ἐκελευσεν εἰς 

Κύζικον. ἐπέμφθησαν δὲ ᾿Αθηναίων μὲν Δωρόθεος, Φιλοδίκης, 

λογίαν ἐποιήσαντο πρὸς, εἰ Ρ]αίΑΥΟΠτιΒ 
σπονδὰς ἐποιήσαντο πρὸς Φᾧ. Οὐδἴογτη 
οἱ λοιποὶ στρατηγοὶ Βιηΐ ᾿Π ΠΘΥΓΔΙΏΘΠΘΒ 
εὐ ΤἬγαβυ "8, οἱ περὶ τὸν Θηραμένην 
Πιοάοτο ο. 66. δἴᾳφῃᾳθο ᾿π46 ργοΐβοίι 
οὈβεάδγαηΐ Βυχαηίτη." 5ΟΗΝ, 

9. ἔδοσαν καὶ ἔλαβον Β.}).ν. Οε- 
1671 ἔλαβον καὶ ἔδοσαν. 

παρὰ Φαρναβάζου] πρὸς Φαρνάβα- 
ὧον Β6.1.ν. ΑΙα. 

οἱ παρὰ βασιλέως πρέσβεις] Ἀδάαε- 
πίοβ, αὐ Ατ]βίορῃ. Αςἢ. ὅτ : Οἱ πρέ- 
σβεις οἱ παρὰ βασιλέως" τ524: Προσ- 
ίτω Θέωρος ὁ παρὰ Σιτάλκους" οἵ 8ἃτ- 
συμ. ν. 1: Παραγίνονταί τινες πρέ- 
σβεις παρὰ Περσῶν καὶ παρὰ Σιτάλ- 
κους. 

πολεμεῖν Χαλκηδονίοις] Ηος οἴϊατα 
ἴῃ Ἰοοο ᾿δϑϑὶζ νἹζαπι, απο ΔρΡΏΟΒΟΘΒ 
ΤηΔ0Ὶ5 οἰϊδιη οχ Ρ] αϊαγο ἢ] νοΓὈ 18, 48] 
Ἰοσο ἰδίου πη : ̓Αθηναίους δὲ μὴ πολε- 
μεῖν Χαλκηδονίοις, δος Παρεῦ: τὴν δὲ 
Φαρναβάζου χώραν μὴ ἀδικεῖν. [περίᾶ 
ΟΠΊΠΪΠΟ νυ]ρσαΐα ἢπ]τ5 1Οο] Ἰθοίο οδϑί. 
ΕἸαηΐ δηΐτη {ἸυἴΑ711} ΟἸΠΔ] Θ ἀοΠ11 Α- 
{ΠΟ ΠἸθηβίαμη, ὑποτελεῖν τὸν φόρον, 
αυοα Ρ] Αγ  τι5 αἸχις ὑπηκόους πάλιν 
᾿Αθηναίοις εἶναι; οἴ ἰΔτηθῃ ΒΘΡΑΓΔΕ ΤΩ 
ΘΑΥ̓ΘΟῸΓ Π6 ΑἰΠΘΏΙΘΉΒ65 51118. ἢ18. {1]- 

Ὀαΐαγ}18 ὈΘ]] πη Ἰπΐογαηΐ, ἀοπαο Ἰθραίὶ 
ἃ Τρ Ῥβυβδιιμη τοα!ουϊηί. Τρ ρρη- 
αἀατμῃ ἰριθαν σΘη860 πολεμεῖν Φαρνα- 
βάζῳ ττο Χαλκηδονίοις. ΟΗΝ, Νι:- 
ἨΠ] 1ΠΘΡΙ1 ἴῃ ΠΙΒ ἸΠά 10118, ΠΟ Ρδςθ. 

το. τοῖς] [ΛΌΤ] τοῖς τε. 
Σηλυβρίαν) Σηλυμβρίαν Β. “Ἡδης 

ὉΤΌοτη ΑἸΟΙ Ια 65, 56 ΠΟ 51Π6 51η- 
ΤΩΟ νἹῦΐδο (ἸΒΟΓΊΓΉΏΘ, σοριῦ. Ῥ]αίδγοἢ, 
ΑἸΟΌ. ς. 20. ΒΟῊΝ. 

ἐκείνην) [ΔΌΤῚ κείνην. ““Οὐδρίδιη 
Πδῖγαὺ δα πθ Ρ]αἰαγοῆτιβ οᾶρΡ. 20. 
Ῥγοα! ΟΠ 6πὴ παῖγαΐ ΠΟ τι 12, 66." 
5ΟΗΝ. 

ἱππέας} ΤΛΌΥΪ ἱππεῖς. 
11. ἀξιῶν] ἀξιοῦν ἃ. 
μέχρι ἔλθοι Β.Ο.Ἐ. μέχρις ἂν ἔλθῃ 

ΜΝ. (δίοϑιὶ μέχρις ἔλθη. 
ἐπεὶ] ἐπειδὴ Β. 
12. Μιτροβάτει Β.1).Ε. Μιτροβάτη 

Υ. (ᾳὰὶ βἴδιη ᾿Αρνάπη), Μητροβάτῃ Ἐ. 
(ὐείουὶ Μητροβάτει. (Ορποτηΐποτη Ρο- 
β81η τηθτηογαΐ Ἡοτγοαοίιτι. 

καὶ ἰδίᾳ ΒΒ. ΕΗ.Ν. Οβίθυι καὶ 
ἰδίᾳ καὶ. 

12. βασιλέα] βασιλέως Β.6Ο. 
ἐπέμφθησαν) ἐπέμφησαν Ἐ. 
Φιλοδίκης] Νοηθη 46 ἔοστηᾶ 5115- 

ΡΘοΐτΠ), 4118 ΠΟ οϑύ (ὐτθθοδ. 

[8] 

[9] 
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Θεογένης, Εἰὐρυπτόλεμος, Μαντίθεος, σὺν δὲ τούτοις ᾿Αργεῖοι 
. ’ 

Κλεόστρατος, ΠῸρρόλοχος" ἐπορεύοντο δὲ καὶ Λακεδαιμονίων 

πρέσβεις ΤἸ]ασιππίδας καὶ ἕτεροι; μετὰ δὲ τούτων καὶ ἽἝρμο- 

-"»" Ἁ ς΄ 

κράτης, ἤδη φεύγων ἐκ Συρακουσῶν, καὶ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ 

14 Πρόξενος. καὶ Φαρνάβαζος μὲν τούτους ἤγεν" 
᾿ χ ι . 

τὸ Βυζάντιον ἐπολιόρκουν περιτειχίσαντες, και προς το τείχος 

“- ΄“ 

15 ἀκροβολισμοὺς καὶ προσβολὰς ἐποιοῦντο. ἐν δὲ τῷ Βυζαντίῳ 
χω ’ ’ ς Α Α ᾿ ε “ “ 

ἣν Κλέαρχος Λακεδαιμόνιος αρμοστῆς καὶ σὺν αὐτῷ τῶν περι- 
Ἢ “- κ - 8 

οἰκων τινὲς καὶ τῶν νεοδαμωδῶν οὐ πολλοὶ καὶ Μεγαρεῖς και 

ἄρχων αὐτῶν “Ἔλιξος Μεγαρεὺς καὶ Βοιωτοὶ καὶ τούτων ἄρχων 

16 Κοιρατάδας. οἱ δ᾽ ᾿Αθηναῖοι ὡς οὐδὲν ἐδύναντο διαπράξασθαι 
ἈΧῈ ν » κ Β ἣ ὃ “ ι δὰ, 

ΚΑΤ ἰσχὺν, επεισαν τιναςΓ Τῶν υζαντιὼν προ ουναὶ τὴν πολιν. 

ς 
« ΄“ ΄. 

17 Κλέαρχος δὲ ὁ ἁρμοστὴς οἰόμενος οὐδένα ἀν τοῦτο ποιῆσαι, [11] 
7 ὦ ς "8.7 Ἐδτα ,ὔ Ἀ 

καταστήσας δὲ αατανῖτα ὡς ἐδύνατο καλλιστα και ἐπιτρέψας Τα 

ἐν τῇ πόλει ΚΚοιρατάδᾳ καὶ ᾿Ελίξῳ, διέβη παρὰ τὸν Φαρνά- 
Α ’ ’ - Ἄ ᾿] 4 ΄“ 

βαζον εἰς Το πεβᾶν, μισθὸν ΤΕ Τοῖς στρατιώταις πὰρ αὐυτου 

“ Ἁ “ ᾽ - ἐς 

ληψόμενος καὶ ναῦς συλλέξων, αἱ ἦσαν ἐν τῷ ᾿Ελλησπόντῳ 

ἄλλαι καταλελειμμέναι φρουρίδες ὑπὸ [ἰασιππίδου καὶ ἐν 

᾿Αντάνδρῳ καὶ ἃς ᾿Αγησανδρίδας εἶχεν ἐπὶ Θρᾷκης, ἐπιβάτης 

Θεογένης] Θεαγένης Υ. 
Πασιππίδας}] Αἴ 15 ογαΐ ΘΧβᾺ] 81:- 

ῬΓᾺ 1,1, 22, 51] υ]άθιη Ἰάθιη 1η16]]1- 
σἰζαγ, ααδπηηδατηοαϊιπη ἩΥΠπηοοΥδίαβ, 
Οὐ]π5. ΠΟΙΙηΙ δααζαχη ἤδη φεύγων ἐκ 
Συρακουσῶν. Αὐποα 81 αἰνοιβαπη 80 
ΘΧΒΘ]6 ΒΡ: ΠοαΥΘ νο]υϊῦ, ΘΓ ΠΟΙΏΪΠΘ 
Ῥαίγ5. ΠΟῚ αἰβηχιῦ Χοπορμοη Σ ἴη 
Ηεοτιηοογαίθ οὐϊαπη απ ΙΔ] ροίεϑί, 
ΟἿΥ ἤδη φεύγων ἀϊοαίαΣ 15. 4] ἰὰπὶ 
ΒΌΡΓΑ 1, 1, 27. ΘΧΘῸ] ΠΟπηηαὔτιΒ ογαΐ. 
Πιοογαβ 2, 6Ω. Ηοτιποογαΐθμη τ- 
α11586 αἱ ὥγσδοιιβαβ ΟἸγτηρ 18 92. 
ΔΠΠΟ 4. ΜΙαοίυν Ἰσιαν ἐγαβίσα τὸ- 
αἸ1886 γγδοιιθαβ, οὖ πᾶν γα Ἰ[δ8 
ΓΘΡΆΓΑΒ86, τῷ ἃ Οἰνριι5 τοὶ ρογθίατγ. 
Ουᾶτο Χϑηορἤοη αἰχῖββθ νἹ θυ] ρού- 
εδύ ἤδη φεύγων, ρΡοβίᾳφυαδτια ΠοΥπιο- 
οΓαΐθβ τβῦγα ἡ]  ατὴ ΡΟΡΉΪ] γθβοῖη- 
ἄογο ἰοηίανογαῦ. 5ΟΗΝ. 

μετὰ δὲ] μετὰ Υ. 
14. Ῥοδβῦ πρὸς τὸ ογαϑιιτα ὃ ἴῃ Β., 

πὖ τό. ἰπ διαπράξασθαι ἱπίον πρα οἱ 
ξασ ΘΥΆΒ886 {168 ἢ ΓΘ θ. 

15. Κλέαρχος] ϑονουιίαῦθ Ἰτη ΘΓ, 
ἃ ταϑῖ1ι8. 116 810, ἸπΡΓΊΠ115. ΠΟΙΉΪΠ6Β 
δ τπσθοτη ργοά θη δ πη σΟΙγποΐοβ 6586 
{ταῦ Ἰθιοάοτιβ 15, 66. ὅΟΗΝ, 

περιοίκων) παροίκων Β. 
νεοδαμωδῶν] νεοδασμωδῶν Α. ΑἸὰα. 

Οο5 δθοίου ἢϊς νοοδΐ περιοίκους οἱ 
νεοδαμώδεις, 605 ΟΟΙΏΠΠΙΩΪ ΠΟΙΠΪΠΘ 
ἀϊοαηῦ Πελοποννησίους Ῥ] ΑΛ 5 οἱ 
Βιοάοτιιβ. ΘΟῊΝ. 

Κοιρατάδας] 1)6 πΠοπηηθ ΠΟΙΏΪΠΪ5 
ν]6 δὰ Απδῦ. 7,1, 322. [)6 Ἠδρῖῖχο 
Μεράγθηβὶ 8165. δα ΗδΓΡΟΟΙ. Ρ. 57. 
ΤΒαογά. 8, 8ο. ΟΗΝ. 

τό. ἐδύναντο] 1ΔὈνὶ ἠδύναντο. 
ἔπεισαν] ἔπεισε Β. Δ ο]υϊ δ 5|πη6 

ἀαΡ1ο δὰ ΑἸοιθιαάριῃ τοίουυὶ. 5ΟΗΝ, 
τ. ἐδύνατο Β. (ὑὐεἰογὶ ἠδύνατο. 
συλλέξων Β.1). Οἴει! ξυλλέξων. 
ἄλλαι καταλελειμμέναι]Ὶ ΜΙΠΟΒαΠ 

ἄλλαι οἴ ΡῈ 86 δ ῬτΌρίθσ. Ἰοοὰηι 
Ὑγυ θη δ τιβ ἰὼ ΒΙΌΠΟΓμ. οὐδ, Απ- 
βίθοα. νο]. 2, Ρ.. 92. οουγισοῦθαΐ πά- 
λαι Βοῦῖθθη8. δομροίοσαβ ἄλλαι ἄλλῃ 
ΘαἸαϊῖ, αιιᾶτη ῬΟΒίθ ]ΟΥΘτη ΤΑ ΟΏΘΙΩ 
Ρτοθανι. ΠΟῊΝ, ἄλλαι τε καταλε- 
λειμμέναι Κα. θιοίαμη αἁπΐοιη ἄλλαι 
ΒΙσ ἸΠοαίϊοηθ Δαν], τὸ πα }]1ἃ ΟΡτ5 
νἹ ἀθαῦτι τητι δας! 06. 

᾿Αγησανδρίδας ΒΒ. (Οἴου! Ἣγησαν- 
δρίδας. ΝΙια. ἀπποί. δὰ 1,11,1. 

ἐπιβάτης ὧν] Οὐπὶ ἱπίογργθίθβ μη ]- 

Α.Ὁ6, 

οἱ δὲ ᾿Αθηναῖοι [το] 



408. 118. 1. ΟΑΡ. 11]. φγ 

ὧν Μινδάρου, καὶ ὅπως ἄλλαι ναυπηγηθείησαν, ἀθρόαι δὲ γε- 

νόμεναι πᾶσαι κακῶς τοὺς συμμάχους τῶν ᾿Αθηναίων ποιοῦσαι 

[12] 
ἐξέπλευσεν ὁ Κλέαρχος, οἱ προδιδόντες τὴν πόλιν τῶν Βυζαν- 

᾿] , ἣ ’ ς ᾿ “ Β , 3 Ἀ ὃ 

᾿ ὃ αποσπασειαν το στρατόπεδον σἸΊΟ Του υζαντίου. ετει 

τίων Κύδων καὶ ᾿Αρίστων καὶ ᾿Αναξικράτης καὶ Λυκοῦργος 

το καὶ ᾿Αναξίλαος, ὃς ὑπαγόμενος θανάτου ὕστερον ἐν Λακεδαί- 
οὖ Α ’ 3 δ. δ 5 ’ Α ’ 

μονι διὰ τὴν προδοσίαν ἀπέφυγεν, ὅτι οὐ προδοίη τὴν πόλιν, 
3 Ν ’ - « “ Ἀ - ἴω Ψ ’ὔ 

ἀλλὰ σώσαι. παῖδας ὁρῶν καὶ γυναῖκας λιμῷ απολλύμενας, 

Βυζάντιος ὧν καὶ οὐ Λακεδαιμόνιος: τὸν γὰρ ἐνόντα σῖτον 
- Ἁ - 

Κλέαρχον τοῖς Λακεδαιμονίων στρατιώταις διδόναι διὰ ταῦτ᾽ 
Φ ᾿ , ΕΝ ον 3 φ Ψ Δ. Ν 

οὖν τοὺς πολεμίους ἔφη εἰσέσθαι, οὐκ ἀργυρίου ἕνεκα οὐδὲ διὰ 

οοτὸ μισεῖν Λακεδαιμονίους" ἐπεὶ δὲ αὐτοῖς παρεσκεύαστο, νυκτὸς [14] 
ς , κ᾿ , κ δ. Φ ᾿ , , 5. ἢ 
ἀνοίξαντες τας πύλας τας ἐπὶ τὸ Θρᾷάκιον καλουμένας εἰσήγα- 

οι γον τὸ στράτευμα καὶ τὸν ᾿Αλκιβιάδην. ὁ δὲ “Ἑλιξος καὶ ὁ 

Ἰῦθ πη ΟἸΒΒΙΔΥΠΠΊ 1Π|6]]01 Ρυαγθηΐ, 
ψΑΙὰ Βιιηΐ σΟΙηΤηΘΠηΙ, τι ἀπ ΙΑ ΠΠἸΟΏΘΙΩ 
το]]ογοπῦ ἀθ Ἡδσοβδπαγιθ, 4] Βαργα 
αἀἰιχ ο]αβϑὶβ ἔα. δα Ἰοσὰβ ΓΠπου- 
ΟἸα15. 8, ὅτι. 46 [Ιμϑοηίΐθ ὥὐραιΐδῃο, 
ΟἾο ργείθοίο νθὶ] Πδιπηοϑίδθβ ΤΉ]880, 
ὃς ᾿Αντισθένει ἐπιβάτης ξυνεξῆλθε, 
ἀοοσεοί ἐπιβάτην ΑἸ6] 51ΠἸΡ]1οἸΐον 4α]- 
σαΠαπ6 πᾶν νϑῃϊασ. [Ι͂ὴ μονα] 6 
᾿πϑρίθ νουύιιηΐ γϑοίου παυΐδημο αἰθ[θη.- 
5070. ὅΟΗΝ. 

ὅπως) Βοἔευτὶ δα διέβη Δηϊτηδανου- 
εὖ Μοτιβ. 

τοὺς συμμάχους τῶν ᾽Αθ. Β.Ο.}.Ε. 
Η.Ν. Οὐδέ τοὺς τῶν ᾽Αθ. ξυμμάχους. 

18, οἱ προδιδόντες] Ηος ρᾶγίοεϊ- 
Ρ᾽απὶ ΠΘΟΙΓαΥ οὑπὶ νουῦο εἰσήγαγον 
δ. 2ο. ΞΟΗΝ. 

19. ὅτι] εἰπὼν ὅτι Υ. 
σώσαι] Αρυὰ Ρ]αΐΑγοΠιιπη ο. 21. 

εϑύ ἐπὶ σωτηρίᾳ παραδώσειν τὴν πόλιν. 
(ὐδίθστι πη 1116 ΔΙ Ππ 46. τοῖὴ τηπ]ΐο 80- 
ΟὈυγαΐ5 Ππαγαΐ οὖ ρΙδπθ ΘΟηβθητζ 
οαπὶ ΠΙΟάΟΤΟ 132, 66, 67. Απᾶχι- 
Ἰδιιπη ποιηϊηδί οἴϊδπη ῬΟΪΥΘΘΠΙΙΒ 1, 47: 
2. ἃ ΝΥ ΘΒβ6]] ΠρΊ0 δπηθηδίιβ δα Π]1ο- 
ἀογπι Ρ. 594. 4] τποηπ]ῦ οὔδπη ῥ. 
595» 4 46 ΟΠαϊοθάοηῃθ, δ᾽ υπη ὈΥΊὰ 
οἱ ᾿ΓΏΓΑΒΥ}}1 ο]Δ46 ΠΔυγαπίασ ἃ Χοπο- 
ῬΠῃοπίθ, γϑίθυυὶ ἃ Πιοάοσο δα δηπυτη 
ΟἸγμρ. 92, 4. 8ΠΠ0 ἸρΡΊΓΙΥΓ ῬΙΊΟΓΙΆ, 
ΒΙ] 1 ἀ6ΠῚ Δρροϑὶύα δυο οὔτι ΠΟΙΏ]Πἃ 
ΒΘΑΌΔΙΠΕΥ͂, ατ186 [ΔΙ 6 ἢ 'ῃ ΧΟΠΟρΡΠΟηΐα 
ΔῸ Δ]Π16ηὰ τηᾶῆτι δΟοθββίββθ τη Δ η]ῖ68- 
[ἀπῇ οδύ. (ηνθηϊζ οἰϊαπη ΔΠΠ18 Γα- 

αἰζπϑ ΑἸΟΙΌΙ8 618 ΘΧΒ]1Β Ἰηἴγα ΠΑΓΓΑΙιΒ 
απ ])]ΟάΟΙῸ: 400 ᾿'ρ80 δυρυτηθηΐο 
ΠΟΙ ΠΟΙ ΠΣ ἔα]5α ΔΥῸ ΠΟΙ ΠῚ ΘΠπτη6- 
γϑῦ]0 ΧΘΠΟΡΠΒΟΠΙΙ δα αῖϊία. 5ΟΗΝ. 

ἀπολλυμένας] ἀπολλυμένους Η., 
ααοά τηδ] τη. 

τοῖς ροβύ Λακεδαιμονίων ταροί τη 
αο]οῖ Β. 

20. ἐπεὶ---παρεσκεύαστο] ΤΠας. 1, 
46 1ηϊΐ.: Οἱ Κορίνθιοι, ἐπειδὴ αὐτοῖς 
παρεσκεύαστο, ἔπλεον᾽ 48 Ἰηϊΐ.: Ἔπει- 
δὴ παρεσκεύαστο τοῖς Κορινθίοις, ἤεσαν 
ἐς χεῖρας 23, ΤΟΊ ΘΧίΓ.: ᾿Επεὶ παρε- 
σκεύαστο ἀμφοτέροις, ἤεσαν ἐς χεῖρας" 
4: 6η ἰηϊῖ.: ᾿Επειδὴ ἀπό τε τῶν ἔργων 
καὶ τῶν λόγων παρεσκεύαστο ἀμφοτέ- 
ροις, ὑπὸ νύκτα πλεύσαντες ἐν ὀρύγματι 
ἐκαθέζοντο. ““Μιυ]ΐο δοοσυγαίμβ Πος 
Θηδαγσαΐ [)1οάοταβ, 4] ΑἸΟΙ δά θα 
ΟὕΤη 51.158 διὰ τῶν κλιμάκων ἸΠΙΓΟΙΏ]5- 
ΒΌΠῚ αἷΐ. Ηἰἴς ροβίθα ρογΐίαβ 1086 στη 
5115. Δρουαϊδ. (Οδίοσαμη δὲ Πὶς ρμοϑβί 
ἸΟΠΡΊΟΙΠλ ΡΔΥΓΘΗΠΘ51Π ἸΠΓΘΓΡΟΒΙ [ΠΤ 
ψΊ θη ἰθηρύ [8011 ογσο; νου υτ δι- 
(ρα εἰσήγαγον ΘΟΠἢ]ΠΠρΡΘΠ μη ΟἸΙΠῚ 
ῬΥδΡΟΘἀθηψ 5 οἱ προδιδόντες τὴν πό- 
λιν 560] 0115 τ8.᾽ 5ΟΗΝ. 

τὸ Θράκιον] Οοπηΐξ. ΑΔ}. 7,1, 24. 
ἀπαθ Ραΐθύ Ἰοσυτη ἔ1586 ᾿πΠίτἃ ΠΟΘ ηΪἃ 
Ὁγ015. ΟΌΗΝ. [θὲὶ φυοᾶ εβ80 : Χωρίον 
οἷον κάλλιστον ἐκτάξασθαί ἐστι τὸ 
Θράκιον καλούμενον, Ὠϊο 4αοαιιθ ΡοΓ- 
βιδᾶοί καλουμένας ΒΟΥ ΘΠ γη 6586 
καλούμενον. 
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Κοιρατάδας οὐδὲν τούτων εἰδότες ἐβοήθουν μετὰ πάντων εἰς 
Α "  Α͂ΜΕΣ Ε Α .] ’ ε ’  - 58 Χ ΕΝ 

την αγοραν ετει δὲ πάντη οι πολέμιοι κατέείχον, οὐδὲν εχοόντες 

Φ ΙΑ ’ ἴω .] ’ Α ᾿ .] ς 

220 Τι “ποιησαιεν. παρέδοσαν σφᾶς αὐυὐτους. και Οὐτοι μεν ατΤε- 

πέμφθησαν εἰς ᾿Αθήνας, καὶ ὃ Κοιρατάδας ἐν τῷ ὄχλῳ ἀπο- 

βαινόντων ἐν Τ]ειραιεῖ ἔλαθεν ἀποδρὰς καὶ ἀπεσώθη εἰς Δε- 
’ 

κελειαν. 

ΚΕΦ. Δ. 

Φαρνάβαζος δὲ καὶ οἱ ἀρ εόγθενν τῆς Φρυγίας ἐν Γορδιείῳ Α. Ο. 

ὄντες τὸν χειμῶνα τὰ περὶ τὸ Βυζάντιον πεπραγμένα ἤκουσαν. 

ο ’ οὶ “ » ’ 5 “ Ἄ, ’ 

2 ἀρχομένου δὲ του εαρος πορευομένοις αὐυτοις παρὰ βασιλέα 

ἀπήντησαν καταβαίνοντες οἵ ΤΕ Λακεδαιμονίων πρέσβεις. Βοι- 

᾽ »᾿ Α ε 9 ᾿] “-“ εὐ «ς 5, 3, εἶ 

ὦτιος ὄνομα καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ οἱ ἄλλοι ἄγγελοι, καὶ 
, Ξ ’ , Ω 

ἔλεγον ὅτι Λακεδαιμόνιοι σπαντῶωῶν ὧν δέονται πεπράγοτες Εειεν 

Α.6. 

40ῆ- 

3 παρὰ βασιλέως, καὶ Κῦρος, ἄρξων πάντων τῶν ἐπὶ θαλάττη 
, »-" 

καὶ συμπολεμήσων Λακεδαιμονίοις, ἐπιστολήν τε ἔφερε τοῖς 
, ἴω κ᾿ 7] 2 3 ἄπ ἌΣ Α 

κατω πασι Το βασίλειον σφραγισμα εχουσαᾶν, εν ἡ ενὴν και 

τάδε, ΚΚαταπέμπω Κῦρον κάρανον τῶν εἰς ΚΚαστωλὸν ἀθροι-᾿ 
7 Α ᾿] ’ 7 ’ ΦᾺ 8 ω ς ’ « 

4ζομένων. τὸ δὲ κάρανον ἔστι κύριον. ταῦτ᾽ οὖν ἀκούοντες οἱ [2] 

22. ἀποβαινόντων] Βτοάξθιι5 1Π16]- 
Πρ τῶν ἄλλων. ΘΗΝ. 

τοὶ ἐπρεσβεις ἡ πἰθοπῖ- ἀν. 3. 
5ΟΗΝ. 

τορδιείῳ] ΓΑΡτῚ Γορδίῳ. ΟὈΥΤΘΧΙ δα 
δΙΘΡ ΒΔ ΠῚ 65. 

τὸν χειμῶνα] ἢ. 6. ροβύ ΟοΐἴοΌ. 18. 
5ΟΗΝ, 

τὸ Βυζάντιον Βυζάντιον Υ. 
2. ἀρχομένου τοῦ ἔαρος] ρΡοϑῦ Αρτ. 

12. 50ΗΝ, 
καταβαίνοντες] οἱ καταβαίνοντες Ἡ. 

οἵ ὕτε] οἱ ἃ. 
καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ] Ηφο ἀε]οπάα 

Ρυΐαὶ Μοταβ, αὖ ἸηΓΘΥΡΓοίδ ΟΠ 6 πὶ νοὺ- 
Ῥογαμη καὶ οἱ ἄλλοι ἄγγελοι. Νόοη 
ΤΩΔ]6; Πἰδὶ 4118 τηδ]}ὺ Βοαιθηΐα καὶ 
οἱ ἄ. ἄγγελοι Δα ρ]οββοιηδία συϑίουυ. 
ΖΕΌΝ, Ῥαυαριη ποῖ ἀπο 1ηΐ6]- 
ἸΙρῚ ΒΟΟΙΟΥΙ Ἰθραίοβ : ΠΔΠΊ οἱ ἄλλοι 
ἄγγελοι ῬοΥθο Ἰη.6]]ΠρῸ Πα] ν] ἀθπίιγ, 
ΠΟῚ Ἰοραί! (ἀτεθοοσιη. (ὐθίθγαμῃ [16- 
ΘΑ ὍΟΠΘ ΠῚ πᾶης [,ΔΟΘαςΙΠΟΠΙΟΥΙΠῚ 
ἀπορ, αὐ ν]ἀοίαν, Βοθοῦϊο τηϊβϑαπ Ὁ 
Αἰΐογα, οὐ]ὰ5 αὐιχ οὐαὺ Ῥδβιρρίαδβ, αἰ- 
ΨΘΥΒΑΠῚ οὕ ἰθιηροῦθ ῬΥΙΟΤΘΙῚ [1556 
ΒΙΒΡΙ οαΐ ΜΟτΥιΒ: Πδαῖθ δα] 6Πὴ 
ἀαθιο. ΞΟΗΝ. 

πάντων ῬΙῸ πάντα ῬΓΟΡΙΘΙ ρΘηΪ61- 

να βθαπθηΐθα ῬΟΒΙΓΌΠΩ, αἴ δρυὰ 

Ἐυτρ. Μεά. τ2: ᾿Ανδάνουσα μὲν φυγῇ 
πολιτῶν ὧν ἀφίκετο χθόνα. ὍΘΙ ἀ6 
ΒΘΗΪνΟ ΡΙῸ 8110 οαδὰ ῬΥΟΡίαΥ 586- 
ατιθηΐθπη σοη νὰ πὶ ΡΟΒβιίο αἰχὶῦ Μαῖ- 
1126. 

δέονται) ἐδέοντο Υ. 
3. «καὶ Κῦρος] τ. 96}: 

5ΟΗΝ, 
συμπολεμήσων Β.).Εν Οἴει! ξυμ- 

πολεμήσων. 
σφράγισμα ἔχουσαν Β..Ε. Η.1Υ. 

Οδἰου ἔ ἔχουσαν σφράγισμα. “ Ιηΐτα , 
1,30: Ὁ Πέρσης ὁ φέρων τὰ γράμ- 
ματα δείξας τὴν βασιλέως σφραγῖδα." 
5ΟΗΝ. 

τὸ δὲ κάρανον ἐστὶ κύριον] δεγθα 
ἢδθ6 Βρασια σθηβοραῖ Κοωρρεπαβ. [ἴῃ 
ΑΠΑθαΒὶ 1, 1, 2: Καὶ στρατηγὸν δὲ 
αὐτὸν ἀπείδειξε πάντων, ὅσοι εἰς Κα- 
στωλοῦ πεδίον ἀθροίζονται. ῬτῸ αὰ0 
Ἰθιοάοττβ 14, 19: ὋὉ τῶν ἐπὶ θαλάττης 
σατραπειῶν ἡγούμενος ; εὐ Ρ] αἴδτοἢιι8 
Ιπ ΑΥΆΧΟΓΧΘ : Λυδίας σατράπης καὶ 
τῶν ἐπὶ θαλάττης στρατηγός. Δά 
ΧοῃΟρ ΒΟ 5 Ἰοσαπη τοβροχὶξ ϑίθρμᾶ- 
ππ8 ΒγζΖ.: Καστωλοῦ, ἱπαυϊ, πεδίον, 
Δωριέων, ὡς Ξενοφῶν. ἐκλήθη δὲ, ὅτι 
Καστωλοὺς τοὺς Δωριεῖς οἱ Λυδοί φα- 

ἀπήντησεν. 
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τῶν ᾿Αθηναίων πρέσβεις, καὶ ἐπειδὴ Κῦρον εἶδον, ἐβούλοντο 
ο ΄΄ Α Α , ᾿] 

μὲν μάλιστα παρὰ βασιλέα ἀναβῆναι, εἰ δὲ μὴ, οἴκαδε ἀπελ- 

δ θεῖν. Κῦρος δὲ Φαρναβάζῳ εἶπεν ἢ παραδοῦναι τοὺς πρέσβεις 
΄ ’; ’ Α 5 ; 

ἑαυτῷ ἡ μὴ οἴκαδέ πω ἀποπέμψαι, βουλόμενος τοὺς ᾿Αθηναίους 

6 μὴ εἰδέναι τὰ πραττόμενα. Φαρνάβαζος δὲ τέως μὲν κατεῖχε 
7] Α Ἁ ’ ς κ Ν ,ὔ 

τοὺς πρέσβεις, φάσκων τοτε μεν ἀνάξειν αὐτοὺς παρὰ βασιλέα, 

ἡ τοτὲ δὲ οἴκαδε ἀποπέμψὌειν, ὡς μηδὲν μέμψηται" ἐπειδὴ δὲ 
“- 5 -“ - Α Γ 

ἐνιαυτοὶ τρεῖς ἦσαν, ἐδεήθη τοῦ Κύρου ἀφεῖναι αὐτοὺς, φάσκων 
, 7ὔ ε] Α .. Ν ’ 

ὀμωμοκέναι ἀπάξειν ἐπὶ θάλατταν, ἐπειδὴ οὐ παρα βασιλέα. 

πέμψαντες δὲ ᾿Αριοβαρζάνει παρακομίσαι αὐτοὺς ἐκέλευον" ὁ 

δὲ ἀπήγαγεν εἰς Κίον τῆς Μυσίας, ὅθεν πρὸς τὸ ἄλλο στρα- 
’; ο ’ὔ 

τόπεδον ἀπέπλευσαν. 

᾿Αλκιβιάδης δὲ βουλόμενος μετὰ τῶν στρατιωτῶν ἀποπλεῖν 

οἴκαδε, ἀνήχθη εὐθὺς ἐπὶ Σάμου" ἐκεῖθεν δὲ λαβὼν τῶν νεῶν 
- Α ’ὔ ᾿ς “- 

οεἴκοσιν ἔπλευσε τῆς Καρίας εἰς τὸν ἹΚεραμικὸν κόλπον. ἐκεῖθεν 

δὲ συλλέξας ἑκατὸν τάλαντα ἧκεν εἰς τὴν Σάμον. Θρασύβουλος 

σι. ἢν δὲ πόλις ἐν Λυδίᾳ Καστωλός. 
Ιῃ το Ἰοοο αυϊα 5101 γβ]1ῦ 1ηΐοΥβου- 
{ππΔ Δωριέων, οὔ ἀπαθ Παρποτιΐ δίθ- 
ῬΏδητβ, Ἰ)ΟΓΊΘη568. ΔΡΡΟ]]αΐοβ. ἔπι1586 
ἃ [γα ]15 (ὐδβίο!οβ, οἵ χὰ ἀθηϊαιθ 1)0- 
ΤΊΘΏ568 1ΠΓ6] Πσδηΐαγ, ἸσΏΟΤΟ. ΘΙ ηἦθ 
αἀαθΙ ΠΟ 6 ΠῚ ΤΩ] 1Π]1οἱδ, αφαοα 1θὶ 
(ὐδβίοὶἹ σδηριιβ, πὶς (ὑδβίο!β 15 
ΠΟΙ ΘΓ, ὉῸῚ οοηνοηίιβ ογαΐῦ τὙ- 
λαμ ν]Οπατιὰ οἵ ΡοΟρα]ογατα ΡοΥ- 
ΒΑΓ ἹΠΊΡΘΙΊΟ ΒαὈ]θοΐοσιιη. Αἢ 
ΟΔΤΏΡΙΙΒ (5011 Ποιηϊηδίτι 1460, απ] 
ἴῃ 60 ΟΟρ᾽δ Ὀ6110 θβχογίο τ] 68 6Χ- 
ΡΠΟΑθαΠίΓ οὐ τθοθηβθθηαγ ἢ ΠΟΥΘΒ 
ΘΟΏνΘΗΪ5586 (ὑδβίο]!, αὐ [Ιοπθ5 ῬδηΪΟΙΙΙ, 
ΟΡΙΠΪΟ οϑύ [μαγοΠ σι, (ἀ811Π16] ΑΠΑθΆ5608 
ἸΏ ΟΥΡΥΘῦ]5, 1110 ἀΥρατηθηΐο ἢγτηδίδ. 
ΤΙάθτη νοσαθα]ιτη κάρανον πῸπ ΡεΓ- 
5106. Π6Ὸ ΤΊ 6 αἸΔ]6 60} συτη Δ ποἴοΥ 8 
[χῖοὶ Μϑ. ἃ ὅϑορδασ. Εριβί. δὰ 
Δ Δ]οΚθμαγ, Ρ. 41. Ἰαπιά δῇ, Κατὰ Πέρ- 
σας κάρανος, τουτέστι δεσπότης, τῇ δὲ 
Σύρῳ διαλέκτῳ ἀνδρεῖος, πολεμιστὴς, 
δυνατώτατος, 4Έ6Π} οἰΐαν!ῦ Μογταβ, 56 
Ἰλουοθθ 6586 ραΐαΐ, ΘΟ 16. τιϑ11ΠῈ 6586 
Ἰδαγιττη, ααοηϊδτη οὐπὶ ΠοΥΪθιι5 1ο0- 
απθγοίασ. δια ΚΚορρθηιβ τϑθοθο 
ΟΥΡΊΩ]Β 6586 κάρανον νοΪϊΐ. πῃ ΑΠαᾶ- 
ὈΔΒ1Ὶ 1, 2, 11. Καύστρου πεδίον υ1}08 
ΔΡΡΕΙ]αύαγ : οχ αὰ0 Ιοοο Καστωλοῦ 

πεδίον 46 υὐῦ8 αἸούατη ἀοίθηαιϊ ροίεβί. 
ΞΟΗΉΝ. ΥΟΓΥἱ δηποῖ. 86 ΑπδὉ. 1. 1, 2. 

4. ἐβούλοντο μὲν μάλιστα] ὙαΠ8- 
ΡΟΒαΪ] μὲν ΘΧ τηογ6 ΑἰΠοογαπι. Οὐοηΐ. 
ἀϊοθπᾶα δᾶ 5, 35, ζ. ΗΝ. ου 
ΒΟΙΙΡΒιύ ἐβούλοντο μάλιστα μέν. 

5. μὴ οἴκαδέ πω] Μήπω ποπαϊμηϊ, 
ἀϊνυϊδαιη οϑί, αὖ Απᾶῦ. 7, 3, 38- 
Οοηΐ. Μοτὰβ δα ᾿βοογαῖβ ῬαηΘρΎτΓΙ- 
ΟΌΠῚ ΤΡ. 2. 5ΟΗΝ. 

6. ὡς μηδὲν μέμψηται)] εἱ Οὐγτιι8 
ποτ, μαδογοί φιιογθηαὴ οαιδαηι. ΒΟῊΝ, 
μέμψοιντο ΘΔ ἀ6Π) Τηδητι Β81ΠΡΕΥΒΟΙΙΡ- 
ἀπ ἴῃ Ὠ. πέμψηται Α.Β. μέμψε- 
ται ἃ 

7. ἐνιαυτοὶ τρεῖς] Ῥαῦ]ο δηΐθ 481 
δα ραΐτθιη τηουϊθιπάθτη ἀβοθπαδγαί 
Ογτιβ. Απθοὶράπᾶο ἢδθς ΠΔΥΓΔΗΓΕΓ, 
5ΟΗΝ. 

ὀμωμοκέναι] Οὐηξ, 1, 3, 8 5664. 
Ξ5ΟΌΗΝ, 

βασιλέα] ΝΥ ΕἰΒκ[ι8 ἀναγάγοι, Ζει- 
πἰι8 ἀνῆγε ἰηΐο6]]Πσιθ. ΑΥΤΟΡΔΥΖΔΏΘ5 
Ἰάθιη 6586 νἹαθῦαγ, ἀθ {πο αἸοίατη δα 
Ογτορ.. 8. 8, 46. 1 δ. 701; 29. 
5ΟΗΝ. 

᾿Αριοβαρζάνει) ᾿Αριοβαρζάνη Ν. 
ὃ. Κεραμικὸν] Κεραμεικὸν ΕΝ. 1η- 

ἴντα. 2. 1. 1. Κεραμεῖον, Ὧ01Ὶ ΒΒ. 1. 
Κεράμιον. 

[3] 

[4] 
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δὲ ᾿ ’ ν 8... Ἁ Θ ΄ 5» 5 - δὲ “ Μ, 
εσὺυν τριάκοντα ναυσιν ἐπὶ Θρᾳκης ᾧχετο, εκεῖ ὃε τὰ τε ἄλλα 

χωρία τὰ πρὸς Λακεδαιμονίους μεθεστηκότα κατεστρέψατο 

καὶ Θάσον, ἔχουσαν κακῶς ὑπό τε τῶν πολέμων καὶ στάσεων 

Ἰοκαὶ λιμοῦ. Θράσυλλος δὲ σὺν τῆ ἄλλη στρατιᾷ εἰς ᾿Αθήνας 
’ ε Α κ “ 9 ᾿ ς Δι κ᾿ Α [ 

κατέπλευσε' πρὶν δὲ ἥκειν αὐτὸν οἱ ᾿Αθηναῖοι στρατηγοὺς εἵ- 

λοντο ᾿Αλκιβιάδην μὲν φεύγοντα καὶ Θρασύβουλον ἀπόντα, 

᾿Αλκιβιάδης δ᾽ ἐκ τῆς [5] 
’ 

Σάμου ἔχων τὰ γρήματα κατέπλευσεν εἰς ἸΪάρον ναυσὶν εἴ- μ χ Χ 

11 Κόνωνα δὲ τρίτον ἐκ τῶν οἴκοθεν. 

᾿] “- τ, γ᾿ Ἷ 9 Ἁ Ι ’ 9 Α Α ΄. ’ 

κοσιν, ἐκεῖθεν δ᾽ ἀνήχθη εὐθὺ Γυθείου ἐπὶ κατασκοπὴν τῶν τριή- 
ε ΕΣ , Δ ὃ Ι 3 ’ὔ , ’ 

ρων, ἃς ἐπυνθάνετο Λακεδαιμονίους αὐτόθι παρασκευάζειν τριά- 
᾿ »ῷν (Γῇ ὃ “ Φ - Ν 3 ἐν ᾿ 

κοντα, καὶ τοῦ οἰκαὸε κατάπλου ὅπως ἡ πόλις πρὸς αὐτὸν ἔχει. 
9 Ἁ πὺ  ν ς - Ψ 53 Α Ἁ 8. ΓΑ ς ὕὔ 

12 ἐπεὶ δ᾽ ἑώρα ἑαυτῷ εὔνουν οὖσαν καὶ στρατηγὸν αὐτὸν ἡρημένους 
Δ. ’ Ἁ 3 ὃ ’ὔ ς " 

καὶ ἰδίᾳ μεταπεμπομένους τοὺς ἐπιτηδείους, κατέπλευσεν εἰς τὸν 
Π ἢν; Ὁ Π Ἷ 2 - ῸΣ δδ 

ειἰραιᾶ ἡμέρᾳ ἣ {ἰλυντήρια ἦγεν ἡ πόλις, τοῦ ἔδους κατακεκα- 
, -«« ἃ “ Μ 9 , ο ᾿ ΩΣ ᾿ 

λυμμένου τῆς Αθηνάς, Ο τινες οἰωνίζοντο ἀνεπιτήδειον εἰναι και 

9. ἐπὶ Θράκης] Ἀδπὶ δαπάβθμι βθα 
ΒΘΙΒ ΠΔΥΥΔΙΣ ἃ )ιοάοτο, 561Π|6οΐ 
ΟἸγιρ. 93. 1, τηοπο Μοῦιιβ. 1)10- 
ΔΟΥῚ Ἰοσιι8 δῦ 125, 72, 0ἈΌΪ ΤΠ μαϑατη ἃ 
ΓΠγαβυ θυ]. οὐ Αθάθγα, “Ὥγϑοϊθ αν- 
Ὀθπι, οαρίαβ παῖγαῖ. δα 1ἄθτη Ϊ8ΠῚ 
δηΐθα ἂρ. 64. 58 ΟἸγρΡ. 92, 4 
πδύτανοσαΐ 1 ὨΤΑΒΥ θα] τη δα “ ΠΥΔοίδτη 
ΤῊ ἸΒΒΤΙΠη {π||586, αὖ οἰνηαΐθ5. ΤΘΟαροτᾶ- 
τοί, Ρούυϊ ᾿Ἰριτγ 1116 ἀϑαπ8 1ῃ δη- 
ὨῸΠῚ ΒΘαΠΘηΐΘ ΟΟΙΠΠΠΟΓΑΐΤΙ8 6886 ; 
4αοα νομὴ 6586 πππῸ νιᾶθο. Νοβίευ 
ΘηΪτη Ἰηἶτα 6. 5,11: ᾿Ακούσας (Α16101- 
Δ65. 5 ἰρϑύτῃ ἰθιαραβ ραρπθ Δη- 
ὉἸΟΟῺΙ οὐ Πυγβαηα 11) Θρασύβουλον ἔξω 
Ἑλλησπόντου ἥκοντα τειχίζειν Φώ- 
καιαν. [ρ88 Ἰ)1οάοιτιβ 13, 72. Ππαγγαΐα 
δχρθαϊοπθ ᾿ΓΒγαΒυ θ.}} ἴθ ΤΏγδοῖα 
Ροϑβύ Δ γβαπα τ] ν]οἰοΥ Δ ΠῚ, δααϊῦ : Οἱ 
μὲν οὖν στρατηγοὶ τῶν ᾿Αθηναίων ταῦτα 
ἔπραξαν μετὰ τὸν οἴκοθεν ἔκπλουν, οἵ 
δηΐθαιαπι ᾿ΓΏΓΑΒΥΒΪΙ ΘΧρθα ΠΟ μθπη 
παγταΐ, ἸΠΠῸ : τούτων δὲ πραττομένων 
Θρασύβουλος δὲ οθίθσα. ΑὈβθηΐ 
ΤΉ γΆΒυθ]ο ἱπηρθυϊαμη ΘΟΠΠιιδύτιτη 
ἔα1586 δηποίαν! ΧΘΠΟΡΠΟΗ ο. 4. 1)6- 
ΠΟ ΟΒέΠΘΠ65. οοηΐτα Τ Θρύϊηθπὶ Ρ. 474. 
40 Εορμαηΐο Τπμαϑαση ἰγααιΐατα οἵ 
Ρ ΘΒ αἸατὴ [ΔΟΟΠΪΟιιτὴ ο]θούμτη [1886 
αἷῦ : 566 46 Τθιῆρουθ Ποη σοηβίαῦ 1η66, 
αυοα Ρυΐαθαΐ Ν Θββϑιϊηρ. δα [)1οάο- 
Τυτη 2. Ρ. 508. οατὼ Κι, Α. ὙγοΙῆο. 
5ΟΗΝ, 

ἐκεῖ Ἡ. νὰὴ Ηδγνογάθη 68. 11- 
[ΘΓΆΥ. [πιρᾷ, Βαῖ. τ851 ἃ. 20 ψΦαπυδγ. 
ΡΙΌΡΟΒΙΓΒ Ρ. 2,7. [ΔΡ01] ἐκεῖθεν. 

Θάσον] Θάσσον Β.Ε, 
1Ο. στρατηγοὺς στρατηγὸν Υ. 
11. Πάρον] άμον ἘΝ. Ἰίοτα Ὁ 1ΠἸ 10 

αε]εία. 
εὐθὺ Τυθείου] εὐθὺς θίου Ἐ. Τυθίου 

Θὔαμα Υ. 
κατασκοπὴν Β.Ο..α.Η. Οείρεϊ κα- 

τασκοπῇ. Ἰδαάθτη νΑγθίαΒ Οὐτορ.6,2,0. 
τριήρων Β.Ὁ..Ε..Η.Ψ. Οἰουὶ 

τριηρέων. 
ὅπως] ὃ ὅπερ Β. 
ἔχει .Ο.Ε. Οὐεἰουὶ ἔχοι. 
12. ἑώρα] ἑώραν Β. 

ἡρημένους} ΡῈ ΒΥ Πθϑὶη ἰηξΕ]]ρ 
τοὺς πολίτας 6ΘΧ ῬΥΘΟΘαΘΗΠ ΠΟΙΗΪΠΘ 
πόλεως. 50ΗΝ. 

ἐπιτηδείους] ἰδίους Ν΄. οὐ ααϊ Θαάθπι 
πηδηιι ἴῃ ΠΠΔΓΡΊΠΘ : γρ. ἐπιτηδείους 1). 

ἡμέρᾳ, ἣ Πλυντήρια] Ρ]α ΆγΟ τιΒ 
ΑἸς. 6. 34» 501 10 ἔα]556. ἀἴθτη νἱρθβὶ- 
τη στη ΠΟΙ τη ΤηΘ 818 “ ΠΔΓΡΘΙΙΟῊΪΒ : 
τ 8]6 Ἰρτίαγ 1)οανν6}}} ΑΠπα]θ8 ροπαηΐ 
ΓΒΔ ρΡΘΠΟΠ18 αἴθοπι 29. Ηϊπο τϑαϊίτιϑ 
ΑἸΟΙ ΙΔ αῚ5. σαῖς δάῆτις ἴῃ ΦΗΜΙ 
ΡΥΪμητιπη, 864. Θχθιηΐθπι, ΟἸγτηρ δ ]5 
ΠΟΠΑρΡΘΒΙ ΠΡ. ΘΥΓο ἢ 0 Θτη δοοὶ- 
αἴδβθ σποαῖιθ αἱ ΠΙοάοσιιβ 15, 68, 
1) βου 10 οαπὶ Αἰ ΠΘμδοιιΒ 12, Ρ. 525. 
5ΟΗΝ, 

ἀνεπιτήδειον] Ῥ]αἰΑγομτι5. 1. 1. ΓΘ ΠῚ 
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123 οὐδενὸς σπουδαίου ἔργου τολμήσαι ὧν ἅψασθαι. καταπλέοντος [6] 

ἘΠ ΘΆΒΟΕΥ, 

Ψ “ , “ ’ ἂ 

αὐτῳ καὶ τὴ πόλει 

921 

᾿Αθηναίων γὰρ οὐδεὶς ἐν ταύτη τῆ ἡμέρᾳ 

Ἶ] 9 “-“- Μ“ ᾽ -“ -“ Α ς 9 -“ ΕΝ ΕΣ 

ὃ ον οὐ 7 ΕΟ ΘΚ ΤΟυ ΠΕειραιῶς κα Ὁ Κα ΤΟυ  αστοος ὄχλος 

ἠθροίσθη πρὸς τὰς ναῦς, θαυμάζοντες καὶ ἰδεῖν βουλόμενοι τὸν 
’ ’ ΄“-Ὠ ΄ 

᾿Αλκιβιάδην, λέγοντες οὗ μὲν ὡς κράτιστος εἴη τῶν πολιτῶν 

καὶ μόνος [ἀπελογήθη ὡς] οὐ δικαίως φύγοι, ἐπιβουλευθεὶς δὲ 
ς Ἁ “-“ » " ’ ’ , Γ ’ 

ὕπο τῶν ἐλαττον εκείνου δυναμένων μοχθηροτερα τε λεγόντων 
" ᾿ Χ εἰ κα 

και προς ΤῸ αὐτῶν 

Ἁ ΚΙ Ἁ 

κοινον αὔξοντος καὶι 

ΕΝ ’ ’ 9 “4 Α 

ἴδιον κέρδος πολιτευόντων, εκεινοὺυ ἀξὶ Το 

ο κ ΄- ε -» Α ἢ Ἁ ΄“΄- ΄“- [ 

αἸἼἴὸ Τῶν. αὐτου καὶ αὐτο Τοῦ Τῆς πόλεως 

14 δυνατοῦ, ἐθέλοντος δὲ τότε κρίνεσθαι παραχρῆμα τῆς αἰτίας 
" , ε - , " Α , ς ’, 
ἄρτι γεγενημένης ὡς ἠσεβηκότος εἰς τὰ μυστήρια, ὑπερβαλλόμε- 

ες,» ᾿ Ἀ ΄ Γ ἊΝ ᾿] , ϑι.. 5 5, 3 ,ὔ 

νοι οι ἐχθροὶ τα δοκοῦντα δίκαια εἰναι ἀποντα αὐτον εστεβρησαν 

ΠΠαδέταί : Δρῶσι δὲ τὰ ὄργια Πραξιερ- 
γίδαι ἀπόρρητα, τόν τε κόσμον καθε- 
λόντες καὶ τὸ ἔδος κατακαλύψαντες" 
ὅθεν ἐν ταῖς μάλιστα τῶν ἀποφράδων 
τὴν ἡμέραν ταύτην ἄπρακτον ᾿Αθηναῖοι 
νομίζουσιν. οὐ φιλοφρόνως οὖν οὐδ᾽ 
εὐμενῶς ἐδόκει προσδεχομένη τὸν ᾿Αλ- 
κιβιάδην ἡ θεὸς παρακαλύπτεσθαι καὶ 
ἀπελαύνειν ἑαυτῆς. ΟΗΝ, 

γὰρ) μὲν γὰρ Κ. 
13. ἄστεος] ἄστεως Β. 
λέγοντες οἱ μὲν] ΤλΌΥ] λέγοντες ὅτι 

οἱ μέν. ““ 564 Ιρ88 56668 8|16η8 1111π|8 
ὅτι ἸΠ6]ΟΙΟ εοϑί 6586 ρ]οββοιηα, χαρὰ 
4115 5ῖ5 6 1 Τ]ΔΥΡῚΠΘ ιν, (θα τηδρ]8 
ΡΙδοοῖ, πῖον νουβ8. 84] ΘΧρ] ΘΔ ΠῚ 
ὡς ΒΟΙΊρΡβου. Ἐγρὸ ρΡ΄δηθ ἀβ]θη στη 
Ραΐανι. (ὑθίθγατη ἢπ]ο οἱ μὲν ΤΟΒΡΟΙ- 
ἄδθγθ νϑῦθᾶ οἱ δὲ, ὅτι τῶν παρ. Ἰηϊ10 
ᾧ. 17. 4αϊν18 ἔΔ6116 νοι." ΒΟΉΝ. 

ἀπελογήθη] ἀπηγγέλθη Ἀ.Β. Ε', ΑἸα., 
οΟΥρθηθ 5 Η.1. ““Θυοά ποη εβί 
ΔΌΒΟΓαΔΠΠη, 51 Πδοο ψοῦρθα βρθούδηϊ, 
αποα ᾧ. το. ΒοΙρβογαΐῖ δαοίοσ, ΑἸοὶ- 
ΒΔ θη ΘΧϑα] θη οΥθα 1 Π 6586 ἀΠΘΘΙῚ 
δάδοασιαο ἀδοϊαγαΐππ ᾿ηΠποσθηΐθιῃ. θα 
ΘΔ6 ΠῚ ψϑῦῦα, 5δ'να Ροραϊο {πἸθτι88 
βΒῖνθ ὨΙΒίουΙοΟ 1051, βθηϑαχη οἰποϊπηΐ 
ΤΩΪΠ118 ΘΟΤΠΠΊΟΠτΠ]. ΟἸὐδγ6 ἰδ ΠΙΆ 
ΒΘ] ββθιηα ὉΠΟΙΪ5. πο] θη ραΐανο- 
γΆτη καὶ μόνος---φύγοι. Οτιοα τΤ1Π] 
ΠαΠΟ ΠΟΙ Ἰΐθη ῬΓΟΌΔ 116 ν]ΒῈ1 ΠῚ οϑῦ, 
αὖ Ζοιηϊο. 5ΟΌΗΝ, ἀπελογήθη ὡς 
ἀεἸοῦ Ρ. νὰη ἄθῃ Ἐβ ΤῊθβ. ρῃ]]οΙορ. 
᾿λιρᾶ. Βαΐ. 1840. 4]. Νον ΙΓ. Ρτὸ- 
ΡΟΒΙ ΓΒ Ρ. 2, 11; μόνος ἀπελογήθη ὡς 
Βυάοκηθυιβ ἴῃ ΖΙΤΩΤΠ ΘΙ ΠΠῚ [)]ΔΓ]Ὸ 
βύπα, δηί]αᾳ. 1820, Ρ. 308, 4 ππι ἃρο- 
Ἰορία βοαιδίαν ἀθηγιτη 5. 20, Ὁ] 16- 

σιθμηα δϑί δουϊϑί! [ογπΊὰ τηρῆϊα, αὖ 
Δ ἂρυὰ Χοπορποηίθη οἱ 8]108, 
΄αστη δἰΐθγδτη βιιβρθοίαση ἔαοϊαῦ θίϊδ τ. 
τηοαπι5 ροβῦ ορίαζνιχη πα] οαὔντιβ. 

ἐπιβουλευθεὶς δὲ] ὅ'61]. εἴη. ΞΟῊΗΝ, 
“"μοχθηρότερά Β. ΤΟΝ. βίου μοχθη- 

ρότερόν. ““ [ΓΖ ΠμΘχίσοη μοχθηρό- 
τερον ἸῃίογργείδἊι πιαϊἔϊο56, σαϊιιη- 
πἰαίογῖθ. (ἡπᾶτη ΓΑΙ]ΟΠΘΙ ΤῊ] ΠΪΠῚΘ 
ΟΠ Τὰ ΡΙΟ Πα ρΡαῖο. )6 Πο- 
ΤΩΪΠΪ τι5 ρΥαν]8 ΧΘΠΟΡΠΟΙ νοσα  ]Π Τὴ 
μοχθηρὸς ἀϑαγραγ 80]6ῦ, πο 46. οἵᾶ- 
ἤομθ, ποὸ ἀθ οϑ] πη η]ᾶ. ΠΒΡΙΘΟΥ 
Ἰρτυαν βουρύθπμη ἔπ]5586 ἃ Χοπορμοπίθ 
μοχθηροτέρων δὲ καὶ---κέρδος λεγόντων 
καὶ πολιτευόντων.᾽" ΟΗΝ 

αὑτῶν] αὐτὸ Π09.. αὐτῶν Ἔ; 

ἀεὶ πῶ. [λΌ1] δ᾽ ἀεί. 
τὸ κοινὸν) Ν᾽ α]ρΟ τό τε κοινόν. δ'οᾶ 

τε ῬΙΟΥΒΙΒ ᾿Π1{116 οϑί, οὐϊαπὶ ν6] οΧχ 
566. τότε ν6] δχ ᾿πίθυργοίδιηθηΐο καὶ 
Ρτόχιηϊ. σΟΌΗΝ, βοϊαβογαῦ ἰάᾶτη 
Μογτυβ. 

αὑτοῦ] αὐτοῦ Β. 
ἀπὸ τοῦ τῆς πόλεως δυνατοῦ] 1,0, 7: 

Κατά γε τὸ αὑτοῦ δυνατὸν διαλλάξειν 
᾿Αθηναίους" 14: Οὐκ ἔφη ἑαυτοῦ γε 
ἄρχοντος οὐδένα "Ἑλλήνων εἰς τὸ ἐκεί- 
νου δυνατὸν ἀνδραποδισθῆναι. 

14. τῆς αἰτίας ἄρτι γεγενημένης ] Νἃτη 
ΒΡ] αἴατομα8 ΑἹς. 6. 19. ταῦτα γὰρ, ἰη- 
ααϊΐ, ἐν τῇ εἰσαγγελίᾳ γέγραπται, Θεσ- 
σαλοῦ τοῦ Κίμωνος εἰσαγγείλαντος᾽ Δλ- 
κιβιάδην ἀσεβεῖν περὶ τὼ θεώ, ἢ. 8. 
Οογογοηι οἱ Ῥγοβογρίπαμηι. (ὐοπῇ. 1014. 
Ο. 22, ΌῚ δοσιβδίοῃ]β ἰοττηι]α 60- 
Ρίοξθ ρουβουρία Ὄχϑίαί. 5ΟΗΝ, 

ὑπερβαλλόμενοι---δίκαια εἶναι] 46- 
νογϑαγῆ, εἰϊϊαία τη, αἰζμαί ἐθηιριι5 6715 
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κ“- , "τῶν ’ 8... ὅ,8 , , " ’ « 
1 5 Τὴν πατρίδος" εν ᾧ χρόνῳ ὑπὸ ἀμηχανιας δουλεύων ἠναγκασθη μεν 

’ ’ 

θεραπεύειν τοὺς ἐχθίστους, κινδυνεύων ἀεὶ παρ᾽ ἑκάστην ἡμέραν 
“ ’ Α Α Ε] Π ’ Α - Α 

ἀπολέσθαι: τοὺς δὲ οἰκειοτάτους πολίτας τε καὶ συγγενεῖς και 
κ [ἐ [4 « “ Ψ “4 ν᾿ “ [ν 2 ᾿ λ ’ 

τι6 τὴν πολιν ἁπασαν ὁρῶν ἐξαμαρτάνουσαν, οὐκ εἶχεν ὅπως ὦφε οἰῇ 
΄“΄," ’ ᾿] Ε Α “- “ πὰ ᾿ 

φυγῆ απειργομενος ουκ ἐφασαν δὲ τῶν οἰῶνπερ αὐτὸς οντων 
“- κι , Ψ 

εἶναι καινῶν δεῖσθαι πραγμάτων οὐδὲ μεταστάσεως" ὑπάρχειν 

Ν Ε] ΄ 7 9 ΄“ Α “ ς “ , ἊΨ “ 

γὰρ εκ τοὺ δήμου αὐτῷ μεν Τῶν Τε ἡλικιωτῶν πλεον εἐχεῖιν τῶν τε 
’ 4 5 “ θ0 “ δ᾽ 3 ὌΝ θ ᾿ς ’ὔ 

πρεσβυτέρων μῆ ἐλαττοὺυσ αἰ. Τοις αὐτου εχ βοις τοιούυτοις 

δοκεῖν εἶναι οἵοισπερ πρότερον, ὕστερον δὲ δυνασθεῖσιν ἀπολ- 
Α Α , α ’ κ 

λύναι τοὺς βελτίστους, αὐτοὺς δὲ μόνους λειφθέντας δι᾿ αὐτὸ 
- ΟῚ ΄- ς Ἁ “ “ ν4 ς ’ ’ ᾿ 

τοῦτο ἀγαπᾶσθαι ὑπο τῶν πολιτῶν ὅτι ετέροις βελτίοσιν οὐκ 

17 εἶχον χρῆσθαι" οἱ δὲ, ὅτι τῶν παροιχομένων αὐτοῖς κακῶν μόνος 
“ “ » “ ’ ’ ’ 

αἴτιος εἴη, τῶν τε φοβερῶν ὄντων τῇ πόλει γενέσθαι μόνος 
᾽;᾽ Ἔ 4 “- 

18 κινδυνεύσαι ἡγεμὼν καταστῆναι. ᾿Αλκιβιάδης δὲ πρὸς τὴν “γῆν 

ὁρμισθεὶς ἀπέβαινε μὲν οὐκ εὐθέως, φοβούμενος τοὺς ἐχθρούς. 

ροϑίμϊαξίοηο, ψι 7ιι5 188ΐηνα 6556 υἱάθ- 
δαίωγ, οἷο. ΟΓΡΒῚ ὑπερβαλόμενοι, 
ααϊα ἀ6 ἰθΠΊΡΟΥΘ ὈΓδοίθυΟ ΒΘΥΤΊΟ δϑί. 
5ΟΗΝ. 

15. ὑπὸ ἀμηχανίας δουλεύων] π6068- 
δἱαίο οοαοίμ5. ΒΟΉΝ. 

ἐχθίστους Τηΐ. 1Δοραδοιηοηο8. οἱ 
ΤΊΒΒΑΡ ΕΓ Πμθ πη. Ναπι οἴῃ ρα 11105 
Οὗ Ἀρὶαϊ5 ργοσθγυτησιθ οὐϊατη οἱ ἰη- 
ψ]ΙΔΙ 56 ΠΟῚ {π|π1ΠῈ 6558 1Π{6]]ΟχΊβϑοῦ, 
δα πὰης ἰαπάριῃ οοηϊαρι. Τππογά. 
8,45. ΡΙαΐαγο!. ΑἸς. ο. 24. ΟΗΝ. 

συγγενεῖς Β. Οὐείει] ξυγγενεῖς. 
τ6. δὲ] δέει ἃ. 
εἶναι αἀ ας Β., οτ. σοίοσὶ. Οὐοηΐ. 2, 

4, 25: Τοῖς οἵοις ἡμῖν τε καὶ ὑμῖν. 
καινῶν) κοινὸν Εἰ. 
γὰρ Β..ΕῊ.1.Ν. Οἴου μὲν γάρ. 
αὐτῷ ΜοτιιβΒ. [τ] ἑαυτῷ. 
τῶν τε] τῶν ΟΕ, 
τῶν τε ΒΟ. ΕΕ ΘΙ Υ. 

δὲ 1. (ὐδίοθι καὶ τῶν. 
τοιούτοις οἵοις Μοῖι5. [01] τοιοῦ- 

τος---οἷόος. ““Ταν! τοριηῦγ 80 ὑ- 
πάρχειν, απο ΘΧ ΒΕΡΘΙΙΟΥΙ ΤΠΘΠ ΤῸ 
ΓΘΡΘΙΙ ἀοθοι.᾽ 5ΟΗΝ. 

περ] καὶ α. 
πρότερον, ὕστερον δὲ] Ηκξρο νογθα, 

118 ΒΘ διιτη ἐγ θαπί, ἀβ]θηαδ ρτιζο οἴ1ΠῚ 
οἰ ζῖο, 411 1η ᾿ΡΙπιθίστο 1. Ῥγοβοαϊθ 

ατ. δοσθηΐιβ ᾿π0]1π. ππης Ἰοσαχη 4οο- 
{Ἰ5511ὴ 6. οὖ ΑἸ] σ Ἰβϑίσηθ ρογίγαοίαν. 
Ἐογίαββιβ Ἰη θυ ΡΟ αῦϊο ΟΥἹΡΊΠοΙΩ σδρὶΐ ἃ 
ΒΟΙΙρΡύαγα περ. αΔΥΘ ἤΔης ΑΓ ΟΙ]Δ ΠῚ 

τῶν 

ΠΟῚ ΠῚ ΒΘΙΖΙῸ ΘΧΒΌΪΔΙ 7158]. Ξ'6Π- 
5115. δαΐθπι (Οὔι18. ἸΟΟΪ δχ ἰηΐορσγοῦα- 
ΠΟΠΘ δ] 5 θη ΥἹΓῚ οἰ Ββιτηὶ οϑῦ: 
Νάαην ροριζιην φιΐάφθην οἱ εἰ ἄοο ἐγῖ- 
ὀιιῖδ56, μὐ «οηιαίζθιι5 αὐ ο ογγ θέα, ἡλα- 
7ογίδιις παΐ ποη, ροδέπαθογοίι, δὲ εἷθ 
ἡρηϊηνοὶδ 6715 ἐΐα οωϊδέϊηνα556, ἐ{|05 6556 
ἐαΐο5, ψιιο ροΐοηίϊαηι τη οἱυϊέαΐο αὐορέὲ 
Θυογέογθ ορίϊηνιην φιιθηιγιιθ ρμοϑδϑθηΐξ: 
οθέογιη, ροδέοαφιαηι ἔπ, τοριδίϊοα ἰδέα 
7αηῖ 8οἱὲ γοϊοξὶ Κιυδ5θηΐ, ὩΘΟΟΘϑαΥΊΟ 5 
οἵνθ5 σοῃέθηΐος ζμῖ556, ηνοϊ ογγη, αἰμιοτμη 
δὲ ηιοαογαίογιηιν πορῖα. ὙΝ βἰβκίαβ 6 
ὙΥΟΙΗΙ σοη]θοίαγα βουρϑιῦ πρότερον, 
δυνασθεῖσι --- βελτίστους, ὕστερον δὲ 
αὐτοὺς μόνους οἴς., ατιὰ ΤΩΘΙΙΟΙΌΙΩ 
ΘΠ] ΘΠ δύ! Πθ πη δα] ἀθτη ΓΘΡΟΥΪ 6. ΠΟῚ 
Ροΐαϊ. ΞΟΗΝ. 

1. οἱ δὲ τοίου Γ δα οἱ μὲν 8. 12. 
παροιχομένων---κακῶν) ΝΟ ᾿Π] Τα 

ΠΟΠΠΙΘΙΘΡΔηΐαΓ : ΠᾺΠῚ 6Ἶτ8 ΘΟΏΒ11Ὸ 
ασύπμη οὐαΐ τι [δοθρο ΠΟ ϑυγα- 
ΟΌΒΔΏΒ. ΟΡΕΠῚ ἰογγθηΐ, ᾿θοθ]αη ἴῃ 
Αὐἴοα πππὶγθηΐ, οατη ῬΘΥΒΆΓΙῚ ΓΕΡῸ 
ΔΙΉἸΟἸ ἅτ ἔασοσθηΐ οὐ Ἰομίδτη ἃ 8οοῖθ- 
[αἴθ ἀνϑυίοσθηῦ ΑὐΠθηϊθηβίατη. Νβρ. 
ΑΙοΙρ. 4, οἱ . ΡΙαΐατοι. ΑΙδ. 6: δι 
5ΟΗΝ, ΟὕΟοηΐξ. ΤὨυς. 6, 91; 7. 18. 

γενέσθαι) Ομ πιοέμιοηα οϑϑθηΐ 6 
ροϑδίπαο οἱυϊέαϊε ἀοοϊαογοηξ ἡναῖα, ἢο- 
γι ἐϊΐυ βδοίμην υἱαάογὶ αἰμοθηι δὲ 
αποέογθηι 6556 ογοαΐμηι. ΘΟῊΝ, 

κινδυνεῦσαι Β. ΑἸά. 
αὑτοῦ} αὐτοὺς Β. 

Ατῶι 

[7] 
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᾽ Ἀ δ Ἐπ. ἢ ΄ ’ὔ .] ’ Α ς ἄπ ΤΙΝ 

επαναστας δὲ Του καταστρωμάατος εΕσκόοῖει τοὺυς αὐτοὺῦυ επι- 

19 τηδείους, εἰ παρείησαν. κατιδὼν δὲ Εὐρυπτόλεμον τὸν [Πεισιά- 
ς “- δὲ ς Ἁ Α ᾿ Ν ᾿] ’ μὴ Α 

νακτος, αὑτοῦυ ὁε ἀνεψιὸν, καὶ τοὺς ἄλλους οἰκείους καὶ τοὺς 
[ὦ 9 ο" “ ’ “ Α » ψ Α ’ Ἁ 

φίλους μετ΄ αὑτῶν, τότε ἀποβὰς ἀναβαίνει εἰς τήν πόλιν μετὰ 
Ἐὰ ’ ΕἾ “ Α 9 ’ ς Α ΄-“ 

“ο ττῶν παρεσκευασμένων, εἴ τις ἅπτοιτο, μὴ ἐπιτρέπειν. ἐν δὲ τῇ [8] 
΄ Α 'π 5 ’ ᾿] ͵ ς ν ᾿ ’ “ο Α 

βουλῆ καὶ τῇ ἐκκλησίᾳ ἀπολογησάμενος ὡς οὐκ ἠσεβήκει, εἰπὼν 
Α ς , Α ᾽, κ Ἁ 

δὲ ὡς ἠδίκηται, λεχθέντων δὲ καὶ ἄλλων τοιούτων καὶ οὐδενὸς 
᾿] ’ ὃ Α Ἁ Α ᾿] ’ “ἃ Α » ’ τ Α 

αντειποντος οιὰ ΤῸ μὴ ἀνασχέσθαι ἂν τὴν ἐκκλησίαν, ἀναρρηθεὶς 
[ ᾿ ε ᾿ ΕῚ 7 ε Ὧν Ἁ ΄ ᾿ ’ 

απάντων ἤγεμων αὐτοκράτωρ, ὡς οἷος τε ὧν σῶσαι τὴν προτε- 

ραν τῆς πόλεως δύναμιν, πρότερον μὲν τὰ μυστήρια τῶν ᾿Αθη- 
’ λ , ο ’ Ἂ Ἁ ’ Ν “ 

ναίων κατὰ θαλατταν αγοντων διὰ τὸν πόλεμον, κατὰ γῆν 
3 ’ 9 Ν Ἁ ’ δ΄ Ἁ Ἁ οι 

21 ἐποιήσεν ἐξαγαγὼν τοὺς στρατιωτὰας ἁπαντας μετὰ δὲ ταῦτα [9] 
’ Ν [ ’ Α ἢ Ἁ ’ 

κατελέξατο στρατιᾶν, ὁπλιτας μὲν πεντακοσίους καὶ χιλίους, 
ε , δὶ ’ ν ε Χ κ » δ , ᾿ κ ᾿ 
ἐππτεας ὃὁεὲ πεντήκοντα Και εκατον., ναὺς ὃ ΕΚαΤοΟν. Καὶ μεέεῖζα ΤΟον 

’ ’ ᾿ ς , Ἅ' 4 ὧν νν “5 -“ “ 

καταπλουν τρίτῳ μηνι ανήχθη επ Ανδρον αφεστηκυΐαν των 

᾿Αθηναίων, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ᾿Αριστοκράτης καὶ ᾿Αδείμαντος ὁ 

19. Εὐρυπτόλεμον] ΠΊνΘΥΒΙΙΒ οβϑύ Δ 
110, αὶ οαπὶ Μδηθῃ6ο0 οἵ 8115 δᾶ 
ΤΈρο ῬΕΥΒΆΓΙΤΩ Ἰορσαΐιβ {α]ΐ, Βαρτα 
3, 12. 18. ΘΠ1ΠῚ [θυ απὶ 6 ΠλΠη ροϑὲ 
ΔΏΠΙΙΠῚ ΓΘ, τι ΠΔΡ. 4: 7. αἷῦ Νιοβίοθυ. 
Πνουβαβ οἐϊατη 116 Μαπηθίῃθιιβ υἹ- 
ἀδίαγ 80 60, θη οαπὶ )]ΟάΟΓῸ ἴῃ 
ΗἩε]]οβροηΐο ἀποθῖη ΑἸΟΙ Ια 65 ΔΌΊ 65 
ΤΘ Πα πογαΐ, δαοίοσα ΠΙΟάοΤΟ 13, 68. 
5ΟΗΝ. 

αὑτοῦ ΒΕ. Η.1. αὐτοῦ Β-Ο.Ὁ αν Υ. 
Οὐβίδυὶ ἑαυτοῦ. 

τοὺς φίλους] φίλους Η. 
20. ἠσεβήκει] ἠσέβηκεν Κ. 
ἂν οτη. Ο. 
σῶσαι τὴν προτέραν] ργδέϊιαηι τοῖ- 

»ιεδίίοα ροΐοηίϊαηι ἐμογὶ θὲ ΘΟΉ ΒΟΥ̓αΥΘ 
νετζ [Θοπο]. Αἴ τὴν προτέραν 516Ὲ1- 
ἤσαΐ απουΐδϑαηι 51 Πη1] : ααᾶθ 4αοΙηοο 
ΘΟΠΒΘΟΡΨ ΔΙῚ ρΟΒβιῦ ὃ ἀνασώσασθαι τὴν 
πατρῴαν δόξαν οβΐ ἢ, 5.16. ὅΟΗΝ, 

πρότερον---κατὰ γῆν] ἃ αο0 ΠΕΠΊΡΘ 
6 οθ]α ἃ [ϑοΘα ΘΙ 0115 Οσοιρδίδ ἰ6- 
ΠΟὈδίμΓ, νὰ βδοσα, αἰ186 Ε]θιιβιηδ ἔογο- 
Ῥαΐ, Ιδοοῆππη βθὰ ρῬοΟΠΊΡδΙ Β8ΟΓΔΙη 
ἀδαποοτθ ΠΟη δι8] ογδηΐ ΑἸΠΘΠ]ΘηΒ868. 
Οοηξ, ΡΙαίΑγο. ΑἸο. ο. 44. ΗΝ, 
Ἑογύαββα διιΐθπὶ πρότερον 6Χ Ρ͵δθο6- 
ἀθηΐ! προτέραν 1Π]δΐιιπη ΡΥ πρῶτον. 

κατὰ γῆν ἐποίησεν) [[6]]Πσα ἄγεσθαι. 
ΝΕΠΊΡΘ ῬΕΙ͂ νἱδπὴ βϑουδτη ψοσδίδῃ, (6 
αὰὰ ΘΓ ῬΟΪΘΙΠΟΠΙΒ Ο]1πὶ δχίῦ, 

διισίοτο ΗδυρΡοογΟη6 1η Ἱερὰ ὁδός. 
Οοπῖ. ῬΒΙ]οβίγα Νιΐαθ ΞΟΡἢ. 2, 20, 
Ρ.οΖ. Ηδβυςῇ. ἴῃ Ἱερὰ συκῇ, ἸΌϊχα6 
Ιηἰογργοῖθβ. [ἀραηϊαθ ἴῃ Αροϊορα 
ΘΟΟΙΑΙ5 Ρ. 49, 6α. ΒδΙΒ Κι] : Ὃ δὲ τοῖς 
μυστηρίοις ἀπέδωκε τὴν ἀρχαίαν ὁδόν. 
1 δηΐϊμη Ἰοοὰβ 116 βου θη τι8 ογϑΐ. 
5ΟΗΝ. 

21. ἱππέας] ΓΛΌΥῚ] ἱππεῖς. 
τρίτῳ μηνὶ] Βραϊοταῦ “ΠΔΥΡΘΙΙΟΉΪ5 

α16 25. δχθιιηΐθ 8ΠΠ0 1. ΟἸγτηρ Δα ]5 92. 
Βοραγοιη!οηῖβ δἰίοσα ραγίβ τηγβίουϊα 
Ἐ]ἸΘΙΒΙΏΘΙη ΡΘΓ [οτᾶπ ἀπχουδΐ, ἸσΊ ΙΓ 
1ΠἸ610 τα ἔαοῖο Δ Πηὶ 2. ΟἸΥ ΤΡ Δα 15 92. 
1)6 τηθη86 οὗ αἸΙΘ 5 ταγβίθυιοσατη 106] 
ΟἸΑΒΒ101 βαθὺ Ῥ]αΐαγοὮΙ (ὑδγη1}}1 ο. 10. 
ῬΟΙΥΘΘΩΙ 3, 11, 2. ὕοπῇ. ΜρυΐϊΒΙ 
ἘΠ]ΘΒΙπΙοσατη ο. 22. ΒΟῊΝ, ΔΑἀνο- 
πού ΤΠΔΓΡΘΙΙΟΠΙΒ. ἃ. 25: τηγϑύοτια 
ααΐθτη ΔροΌδηΐα, ΒΟΘαΓΟΙηΟΠη6. Τη6- 
αἴο : αὖ ῥγεθῖθυ ὐΓΙ 56 116 ΤΉ ΘΠ 515 (1685 
ΤΟΙ ο5 {Γ68 Ἰηΐορτὶ ᾿πἰου]ασθαηῦ ὅὅο]- 
ΤΟΡΒοσοη, Ηδοδίοτη οι, Μείδρι- 
πΐοη. Οἰδιποθτοίη τετάρτῳ Ὑϑροηϊΐ 
ΟἸΙπίοπ5 Εαβῦ. νο]. 2, Ρ. 88, δα. τοσί. 

᾿Αριστοκράτης) Π)ΙΟΘΟΥΒ 12, 69. οἵ 
Νεροβ ΑΙς. 7. Τλγαδῳυδοΐιην ἔα ϊ586 
ταῦ. ΖΕΌΝ, ὅϑβα 15 ἀΌβθῃ8 Ἰᾶτη 
αηίθα ἀὐχ [αοίπι5 γαῖ, ΒΡ ΒΘρΊη. 10, 
οὐ Ἰηΐγα βθρτίη. 11, ΟΡ. 5. (ὐδίθσυῃ 
Ατ᾽βιίοογαίοβ νἹ θαυ 6886 ὁ Σκελλίου 
δριια ΤΠπογα. 8, 89. 101 τηδ]6 οἱ οοη- 

9) 
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Λευκολοφίδου συνεπέμφθησαν ἡρημένοι κατὰ γῆν στρατηγοί. 

“2 ᾿Αλκιβιάδης δὲ ἀπεβίβασε τὸ στράτευμα τῆς ᾿Ανδρίας χώρας [το] 

εἰς Γαύρειον᾽ ἐκβοηθήσαντας δὲ τοὺς ᾿Ανδρίους ἐτρέψαντο καὶ 
’ 9᾽ Α [ὦ ’ μι, ’ 5" Α Α 

κατέκλεισαν εἰς τὴν πόλιν καὶ τινας ἀπέκτειναν οὐ πολλοὺς, καί ς, 

23 τοὺς Λάκωνας οἱ αὐτόθι ἦσαν. ᾿Αλκιβιάδης δὲ τρόπαιόν τε 
ι , . “ -ο ς ᾿ “, ς »5} } 

ἔστησε, καὶ μείνας αὐτοῦ ὀλίγας ἡμέρας ἔπλευσεν εἰς Φἅμον, 
ς - « ’;’; 9 ’ 

κἀκεῖθεν ορμώμενος ἐπολεμει. 

ΚΕΦ. ΕΒ. 

Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι πρότερον τούτων οὐ πολλῴ χρόνῳ 'α ῬΟΤΕΡ β' ἌΡ 
Κρατησιππίδᾳ τῆς ναυαρχίας παρεληλυθυίας Λύσανδρον ἐξέ- 

3 « Α ω ’ 3 ς ’ Α “ 9 - 

πεμψαν ναύαρχον. ὁ δὲ αφικόμενος εἰς Ῥόδον καὶ ναῦς ἐκεῖθεν 

λαβὼν εἰς Κῶ καὶ Μίλητον ἔπλευσεν, ἐκεῖθεν δ᾽ εἰς "Ε φεσον, 
Ν᾿ 9 “ὦ “- »᾿ ς ’ ’ ᾿ “ Ε “ 

και εκει ἐμεινε ναὺυς ἐχῶν ἑβδομήκοντα μέχρι ου Κῦρος εις Σαρ- 

ἰτὰ οοἀᾶ. ἤάδοιη Σικελίου οαϊη,. 
Οοηΐ. Ατιβίορι. ἄν. 126. οπη 56 Π0]10Ὸ 
εὐ 4168: Επηθπάδίοῃ. Ρ. τοδ. ΞΟΗΝ,. 

Λευκολοφίδου Β.1).1Κ,. Λευκοροφί- 
δου (.Ε΄ Λευκαφορείδου ἃ. (ὑεἴοτ 
Λευκοροφείδου. ““οα Ἰάτη οἸ1πὶ Νἃ- 
Ἰοβίαβ. 6 856}0]. Ατβίορῃ. ἤδη. τρύι. 
ΘΟΥΤΙΡῚ ᾿πιϑδογαΐ, ἀθῖπαθ Η διηβίθυ 8. 
δα [λιοϊδηὶ νο]. 1, Ρ. 157. ΡΒ]αῖο Ρτο- 
ἱἀρογα Ρ. 2315 Εἰ. ΘΠαΘπῚ ΠοΙη]ηδῦ. 
Πε Ααϊπηδηΐο νἱάθ ϊδιη ἰηΐγα 2. 
2, 32. )υο ἔπογαπΐί Ααϊτηδη ΘΟα6 ΠῚ 
[ΘΙΊΡΟΥΘ, ὁ Κήπιδος, ΑἸζοΥ ὁ Λευκολο- 
φίδου, αὐ εϑι ἀριια Ῥ]αΐοποιῃ 1]. 6. [ἢ 
Ἰοοο Ἐπ ΡΟ] 1415 (ὐοτηϊοὶ ροϑιῖο ἃ β6ῃο- 
1Ιαϑίθ ΑὐἹβίορῃδηϊβ 1. 6. ᾿Δργαλέον 
δῆτ᾽ ἐστὶ πάσχειν τοῦτό με τὸν Λευκο- 
λόφου [Λευκολοφίδου] παῖδα, εοὐθχ 
Ἐδνθηηδ8 Δ6 αὖ τοῦ Πορθάονος. ἴπ 1ο- 
6165. ν. 641. Λευκολόφας ΠΟΙΛΙΠΑΙΠΓ, 
ΠΘΒΟΙΟ 8Π Ῥαΐου Αἀϊπηδηΐ].᾽ 5ΟΌΗΝ, 

οἱ ἀῃίθ ἡρημένοι οαι. ΒΟΉΝ. 
οὕ οὰπῃ ἡρημένοι ἢ. 

22. Γαύριον] [ἀ6πὶ σαβίθ!] τὰ νοσαΐ 
Πιοάοτιιδ 1.1. Κάτριον, τη816, [ὠν τιβ 
21, 45. (ἀδαγ Ίθοη ρουΐιπι ΑΠαΤΊΟΤ Τα 
μαροῦ. 5ΟΗΝ, δδοσιρϑὶ Γαύρειον. 
Θυοά τηοηδβίγαηΐϊ ΠΥ] [ν}1 ΟΔΌΤΘ]Οη 
ν6] (ὑδαγθ!οη ρυφ Θηΐο8. 

ἐτρέψαντο] 851]. οἱ στρατιῶται τοῦ 
᾿Αλκιβιάδου: αποα ποιηθῃ ἰαΐθ ἴῃ 
Ῥτροθ θη] στράτευμα. ΘΟῊΝ. 

καὶ τοὺς Λάκωνας] τοὺς Λάκωνας Δ. 
ΑΙὰ. 

22. τε οἵη. ' 
ἔπλευσεν εἰς Σ.] ΡΙαἴΑγΟὮτιΒ παγγαΐ 

ΑἸΟΙ ΙΔ ΘΠ πὶ 60, αποᾶ ορρὶάστα 
ΑΠαΓΟΥΠῚ ΠῸΠ ΟΘρΟΙΪδ, ἴῃ ΤΌΡΓΙ6- 
ἨΘΗΒΙΟΠΘΠῚ ᾿ΠΟΌΤΥΙΒ856. Δαν ΘΥΒΑΙΊΟΥΆΓΙΩ. 
5ΟΗΝ. 

ἐπολέμει] 'ΓΏγΑΒΥ θα] το]]οΐο ἴῃ οα5- 
[6110 Ταυρίῳ, 1ρ86 ῥτοΐδοίαβ Οοη οἕ 
ἘἈΠοάππι ἀδρορααΐιιβ οϑῦ, ἰθϑίθ Π]ο- 
(ΟΥΟ, ΠΙΒῚ ροίϊπι8 ΠΤ ἬΓΑΒυ 5 ἴῃ Ἰοοιαπα 
ΓΒΥΑΒΥ 11 οἰϊαπη ἢϊς βιιϑο θη τι 
εϑί. Ναπ ΤΏγαθυ θυ ]5 ἴθ Π61168- 
Ροηΐο ὈΘΙ]ὰπ ρουθθαί. Οὐηΐ. 1, 4; 9. 
6.1, 5»11. 5ὅ0ΗΝ, 

1. πρότερον τούτων] ἢ. 6. ΔηΐΘα Δ Π 
ΑΤΠΘΗΙΒ Ργοβοϊβοθυθίασ ΑἸΟΙ δα 68. 
5ΟΗΝ, 

Κρατησιππίδᾳ]) Κρατισιππίδᾳ Β.. 
τῆς ναυαρχίας παρεληλυθυίας}] ἴῃ 

Ἰοσυτα Ῥαβιρρι δα βυβδοιιβ Οτγαϊθβιρ- 
ΡΙα5 δ ΟΝ πη ἱπηροσιπη Βαβοθρὶξ 
ΒΌΡΓΑ 1,1, 322. Θποαδὶ ραγΐθιῃ ἃ Πηϊ 
Ῥαβιρριθ τϑϑιἀθπιαη (ὐγαϊθϑιρριᾶδθ 
σΟΠ ΓΙ θΐδτα ἤα]5856 Ρζδμηι8, οογίθ ἴτη- 
Ῥουαπὶ (μα θβιρριεθ. οχιθγαΐ ΟἸγτηρ. 
92. 4. Οὐηβθηῦῦ ὨΙοάογαβ 18, 65. 
5ΟΗΝ. 

ναυαρχίας] ναυμαχίας Α.Β. 
Κῶ] Κῶν ΤιΘοΠοΪαν 5 ἴῃ ΤΠΔΓΡΊΠΘ. 

Θποα ἼΠπιο. 8, 41, τοϑ, ἰῃ Κῶ τησΐα- 
τσ ἴῃ Ραῖιοῖβ. ὅ'6α ΧϑΠΟΡΠΟΝ οὔϊατα 
Κέω. 

μέχρι Β. Οὐε(οτ! μέχρις. 
ο᾽ ὁ Κ. 

»-"-“ το π--π- π΄ πἀπφ«ρπ΄ῆπ-Ὸπῤῤῤῇῇῇῤῆ{--- τὺ. ---- “τῳ τ«“ᾳῳὐἴὰσσυ. ἀδδοεν --... 



407. 

“ ᾿ εἰ ’ ᾿ Ἀ Ἷ ᾿] ’ Ν 5 ἈΝ Ἁ - 

2 δεις ἀφίκετο. ἐπεὶ δ᾽ ἧκεν, ἀνέβη πρὸς αὐτὸν σὺν τοῖς ἐκ Λακε- 

ΤῈ ΛΈ ΛΡΙΥΝ. Ὁ) 

δαίμονος πρέσβεσιν. ἐνταῦθα δὴ κατά τε τοῦ Τισσαφέρνους [2] 
ἢ ΄ 

ἔλεγον ἃ πεποιηκὼς εἴη, αὐτοῦ τε Κύρου ἐδέοντο ὡς προθυμο- 
’ Α 

3 τάτου πρὸς τὸν πόλεμον γενέσθαι. Κῦρος δὲ τόν τε πατέρα 
»ὔ “- " , Α κ Ἷ 
ἔφη ταῦτα ἐπεσταλκέναι καὶ αὐτὸς οὐκ ἀλλ᾽ ἐγνωκέναι, ἀλλὰ 

Ἷ " δε δΣ δὲ ο , , τὸ, χ 5. κ 
πάαντα σποιήσειν εχὼν ε ἥκειν τάλαντα πεντακόσια εαν δὲ 

-“- " “ “Δ᾽, ’ ΚΙ εἴ ς ᾿ ᾿] “κ“ 

ταυτα εκλιπη, τοις ἰδίοις χρήσεσθαι ἔφη, α ὁ πατὴρ αὐτῷ 
, ΕῚ Α 

ἔδωκεν" ἐὰν δὲ 
ΕῚ ’ 5᾽ 

4 ἐκαθητο, ὄντα 

κ ζῃ ᾿ ᾿ , ’ 5.1}... κ“ 
καὶ ταῦτα, καὶ τὸν θρόνον κατακόψειν ἐφ᾽ οὗ 

ἀργυροῦν καὶ χρυσοῦν. οἱ δὲ ταῦτ᾽ ἐπήνουν καὶ 

ἐκέλευον αὐτὸν τάξαι τῷ ναύτη δραχμὴν ᾿Αττικὴν, διδάσκοντες 
“ “ἃ ἊὌ ε ἢ ,ὔ ς “-“ 3. , “ " 

ὃτι ἂν οὗτος ὁ μισθὸς γενηται, οἱ τῶν θηναίων ναῦται ἀπο- 
’ ΙΝ “- ΝῚ ’ “ 

δ λείψουσι τας ναῦς, καὶ μείω χρήματα ἀναλώσει. ὁ δὲ καλῶς μὲν 
ι ’ κι ᾿ 

ἔφη αὐτοὺς λέγειν, οὐ δυνατὸν δ᾽ εἶναι παρ᾽ ἃ βασιλεὺς ἐπέστει- 
. π ἃν “- Ω] δὲ κ Ἁ ’ “΄ Ε] ; 

λεν αὐτῷ ἀλλα ποιεῖν. εἶναι ὁε καὶ τὰς συνθήκας οὕτως ἐχούσας, 
ἴω ς 7] Ά “ Α διδό ς ’ “ἡ ’ 

τριάκοντα μνας ΕεΚα στῇ νήῆι του μῆνος οἰιοοναι. ὁποσὰας αν βού- 

[3] 

ό λωνται τρέφειν Λακεδαιμόνιοι. ὁ δὲ Λύσανδρος τότε μὲν ἐσιώ- [4] 
᾿Ξ εἶ δὲ Ἁ “- 9 Ἁ ν᾿: ΄σ 

πησε μετὰ δὲ τὸ δεῖπνον, ἐπεὶ αὐτῳ 
»ν Ἃ ς ς “ Ω 

τί ἂν μάλιστα χαρίζοιτο ποιῶν, εἶπεν 

Α ς “- ἢ 

προπίιων οΟ Κῦρος βρετο 

ὅτι Εἰ πρὸς τὸν μισθὸν 

7 ἑκάστῳ ναύτη ὀβολὸν προσθείης. ἐκ δὲ τούτου τέτταρες ὀβολοὶ ι Ἢ ρ Ρ 
ἣν ὁ μισθὸς, πρότερον δὲ τριώβολον. 

᾿ 

καὶ τόν τε προοφειλό- 
ς ὃ ιν» Ἁ ὃ δ Ἁ Ἕ 

μενον αἀἰπέοοῶκε Καί ετι μῆνος προε κέν, ΟστΤεὲε Το στράτευμα 

8 πολὺ προθυμότερον εἶναι. οἱ δὲ ᾿Αθηναῖοι ἀκούοντες ταῦτα [5] 

2. ἐκ Λακεδαίμονος] Λακεδαιμονίοις 
Β. (ἢ το τηδητιβ βθουηάα Λακεδαί- 
μονος ἴδοϊ οχ Λακεδαιμονίοις, 5664 ἐκ 
ΟΠ 8Δ6 6161) Ὑ. ““ Ἑοτίαββθ μος ρτῶ- 
βίαϊ, Π6 418 Ραΐοί πὰπο ρυϊπηστη [.ἃ- 
ΘΘαδοΙηΟΠ6 ΤηΪ55805 Δαν ηΙΓ6, 6] 60Π- 
τὰ τϑαθιπί ἃ τορο Γ ἀθυῖβαιθ ἴθ 1188 
ΑΒ γαηῦ οὐτὴ 16 γῖ8 Οὐτο." 5ΟΌΗΝ, 
Ἑδάριη ναιϊθίαϑβ 1, ύ, 9. 

ἐνταῦθα δὴ] ἐνταῦθα δὲ Υ. 
ἔλεγον] ἔλεγεν Υ. 
προθυμοτάτου] προθυμότατον Υ. 
ἔφη, ἃ] ἐφ᾽ οἷς Ν. 
ΠΙΡδ.Κ. 
“ ΒΒ ΟΙΝΙ ΥΥ, ᾿Ὁείοῦϊ 

““ Ῥ]αΐαοΠτι5 [ωγΥ8. 6. 9. παροΐ ἐφ᾽ 
καθήμενος ἐχρημάτιζε." 50ΗΝ. 
4. ὅτι δα αἷΐ Β., οΠ1. σΘίοΙ]. 
ἀπολείψουσι) Ἦος 1ἴὰ Θνοηΐβεθ ἴγα- 

αἷς ΡΙα το μ 8 ἴγ8. ς. 4. 5ΟΗΝ, 
5. ἐπέστειλεν ϑίορμαηυβ. [0 τὶ 

ἀπέστειλεν. 

“ξΘ.γϑ» 

μνᾶς] ναῦς Υ. 
διδόναι] διδόναι, δραχμὰς εἴκοσι καὶ 

ἑκατὸν Υ. 
ἂν οτη. . 
βούλωνται) βούλοιντο Η. βθούλον- 

ται 

ἡ. ἦν ὁ μισθὸς) 1)6 ΒΕΠρεπαϊο παᾶὰ- 
[Υπ ἃ ΠΊΒΒΆΡΏΘΓ 6 ἀαΐο Ῥε]οροη- 
Π65}15 αἰβραΐδηϊ νἹΓἹ ἀοοῦ δα 'ΓΠπου- 
ἀἸάδπη 8, 29ς. ΟΗΝ. 

προοφειλόμενον [,ΘΟΠο]ανία8. ΓΑΒ ΤΙ 
προσοφειλόμενον, αὖ 81101. Υ'΄. ϑἴΘΡΗ. 
ΤΠε5. ““ Τὐηίνουβα ρθοπηϊδ, Παδῖη [ΠῚ 
ΒοΙν ΤΠ γβαπᾶτο Οὐγτγιιβ, ΒΘΟα  ὍΤη 
ΡΙαΐατο. 1.]. οὖ ΠΙΟΘΟΥ. 12, 70. ἔπ 
ἄδοοηι ηυϊ πα Τ)αγϊοοτιηι.᾽" ΒΟΉΝ, 

καὶ --- προέδωκεν οἴη. ἢ. Αα ερ- 
πἰβοδίοπθιη, 48πὶ [ΡῈ ΠΈ16}118 1π 1)158. 
ῬΉΔ]ΑΓ. Ρ. 28 θη ἃ} ΔΗ ΓΙ ΌΙΟΥΙ 8 
ἡπα!οανογαῖ, σοηΐ. 5,1, 24. 

εἶναι] ἦν Ν. 

1) 
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. Ἂ ΄ ’,ὔ Ν 

ἀθύμως μὲν εἶχον, ἔπεμπον δὲ πρὸς τὸν Κῦρον πρέσβεις διὰ 

9 Τισσαφέρνους. ὁ δὲ οὐ προσεδέχετο, δεομένου Τισσαφέρνους 
Ἀ ϑὰ π ᾿ 

καὶ λέγοντος, ἅπερ αὐτὸς ἐποίει πεισθεὶς ὑπ Αλκιβιάδου, 
“- ΄“ Α Α “" ᾿] Ν 

σκοπεῖν ὅπως τῶν Ελλήνων μηδὲ οἵτινες ἰσχυροὶ ὥσιν, ἀλλὰ 
’ . “- Ἀ 9 ς - ’ Α ε Α 3 

τοπάᾶντες ἀσθενεῖς, αὐτοὶ ἐν αὑτοῖς στασιάζοντες. καὶ ὁ μὲν Λύ- [6] 
3 Φ ΄σ ε. ἈΝ ’ ς ’, με 9 

σαν βοός, ἐπεὶ αὐτῷ Τὸ ναυτικὸν συνετέτακτο,. ἀνελκύσας τας νον 

ς΄ -“ ὯΔ ’ 

τῇ Εφέσῳ οὔσας ναῦς ἐνενήκοντα ἡσυχίαν ἦγεν, ἐπισκευάζων 
Ἧ τ , ’ 3 

11 καὶ ἀναψύχων αὐτάς. ᾿Αλκιβιάδης δὲ ἀκούσας Θρασύβουλον ἐξ 
οὶ ’ Ἀ δι. 

“Ἑλλησπόντου ἥκοντα τειχίζειν Φώκαιαν διέπλευσε προς αὕτον, 
᾿ δι τὰ Ν ᾿ ἊἌ, ἣ ν ε κ ,᾿ 

ΚΑΊ αλιίπωὼν ἐπὶ ταις ναύυσιν ντιοχον τον αὐτου κυβερνήτην, 

12 ἐπιστείλας μὴ ἐπιπλεῖν ἐπὶ τὰς Λυσάνδρου ναῦς. ὁ δὲ ᾽Αν- [7] 
“. ς “- Α ιν ὟΝ 3 Ν ἷ} ς Ἁ , “ 

τίοχος τῆ τε αὑτοῦ νηὶ καὶ ἄλλη εκ Νοτίου εἰς΄ τὸν λιμένα τῶν 
ἴων ’ 

᾿Εφεσίων εἰσπλεύσας παρ᾽ αὐτὰς τὰς πρῴρας τῶν Λυσάνδρου 

“ ᾿ ε Α ’ Ἁ Α ΄“ 9 Φ “ 

12 νεῶν παρέπλει. ὁ δὲ Λύσανδρος τὸ μὲν πρῶτον ολιγαὰς τῶν 

νεῶν καθελκύσας ἐδίωκεν αὐτὸν, ἐπεὶ δὲ οἱ ᾿Αθηναῖοι τῷ ᾿Δν- 
’ μὴ Ψ ἢ Α ’ Α Α ; , 

τιόχῷ ἐβοήθουν πλειοσι ναυσι. τότε δὴ καὶ πασαὰς συντάξας 

Ἁ “ ᾽ ᾿ “ 

ἐπέπλει. μετὰ δὲ ταῦτα καὶ οἱ ᾿Αθηναῖοι ἐκ τοῦ Νοτίου καθελ- 
’ Α Ν 7 ς ἤ ς Φ “᾿ » 

Ι4κύυσαντες τὰς λοιπὰς τριήρεις ἀνήχθησαν, ως εκαστος ἤνοιξεν. εκ [8] 

τούτου δ᾽ ἐναυμάχησάν οἱ μὲν ἐν τάξει, οἱ δὲ ̓ Αθηναῖοι διεσπαρ- 
, Ν ᾿ , Ὄ ν᾿, 5 Νά (ὃ 

μεναις ταις ναῦσι,. μέχρι ου ἔφυγον απολεέσαντες πεντεκαιοέεκα 

8. ἀθύμως μὲν] ἀθύμως Ν. 
9. ἅπερ] ὅ ὅπερ τηΔ] τη. ΒΟΗΝ. 
μηδὲ οἵτινες Ε.Η.1, μὴ δὲ οἵτινες 

Β.Υ. μηδὲ εἴτινες Ὁ. Ῥ]αΐο Ιμορ. Ὁ, 
Ρ.674 Ο: Ὥστε κατὰ τὸν λόγον τοῦτον 
οὐδ᾽ ἀμπέλων ἂν πολλῶν δέοι οὐδ᾽ 
ἥτινι πόλει" ΤΙ: 910 Ὁ: Μήτ᾽ ἔμπο- 
ρος μήτε διδικόν αν μηδ᾽ ἥντινα κεκτη- 
μένος. Ἰθοιποβίι. Ρ. 846 υἱ.: Οὐδ᾽ 
ἥτινι τούτων τῶν εὐδομαβευρίῶν ὁ ἐπε- 
σκήψατο. ὌὍὌΡῤι ἔτπιϑίτα [ΟΌΓδοιι5 
ἥτινι οὖν. 

αὑτοῖς Β.). αὐτοῖς Ε΄. (ὑδἴεογ] ἑαυ- 
τοῖς. 

1ο. συνετέτακτο] συντέτακτο Β.).Ε, 
συντέτακται Υ.. 

οὔσας ναῦς Β.Ο.Π.ΕΗ.Υ. 
Ἐς Οὐδίοιὶ ναῦς οὔσας. 

ἐνενήκοντα ἘΒ.}).Ε. 
(ὐδἰθυϊ ἐννενήκοντα. 

11. Θρασύβουλον] Οοηΐ. ΒαρΓᾶ 6. 4, 
δ..9. Οὐεἴογτη ῬΙΟ ΆΤΟΠτΙΒ 6. 35: αθ 
ἃ Ὀϊτα ΔΙΟΡΙ ας ἴα : ἀπῆρεν ἀργυρο- 
λογήσων ἐπὶ Καρίας. Ἰιοάογιβ ΟἸα- 
ΖΟΙΏΘΠΔ8 ΔὈ 1586 αἰΐ, αἰιδ [πη ἃ ΘΧϑα- 

» 
ουσας 

ἐννείκοντα [ὰ. 

Π|Ρ8 νοχαθαπίαν. 5ΟῊΗΝ. 
ἔξω Ἑλλησπόντου] Ἐταί Ἰθ1 Βιιργα 

Ι, 4,0. ἴη46 πὰης τονε αν. [ρὶίυτ 
ἐξ Ἑλλησπόντου ἥκοντατηδίτη. ΞΟΗΝ. 
ΘΙ Θ. ΡΘοσαίαχη 7, 2, 9θ. ΑἸΙΘπατα 
οἴϊδπη τειχίζειν 46. ῬΏίοςεθα, αὰο Ῥεϊο- 
ῬΟΠΠΘΒῚΪ ΘΟὨΓρΊ556 ἀϊοσπηΐατν ο. 6, 22, 
αὖ ἀποτειχίζειν ΒΟΥ ΘΠ ΠῚ νἱἀθαϊαν 
αυΐ περιτειχίζειν. 

αὑτοῦ--οὑτοῦ] αὐτοῦ---αὐτοῦ Β. 
12. καὶ ἄλλη] ΤΙΘΘΟΙΙΕ ΤῊ ἡΙ. 

{τ 10 οατη ἀθοθη πᾶν θτι5 ΑΠΠ]ΟΟ ΠῚ 
ἴαδύαα ᾿μἤαύιπη ᾿ἱπνθούπτη ἴῃ ῬοΟΥΓα ΠῚ 
ΕρΡΠ6δῚ ργογοόοαββα [γβαπάσιη δὰ 
ΡῬΓΟ σα. Ρ]αἰδγοτι8 νου θογιτα οοΠ- 
ὑπτη δ] ατὴ δα α]ΐ ὁ. 25. 5ΟΗΝ. 

πρῴρας] πρώτας. 
18. ἐβοήηθουν] ἐβοήθησαν Κα. 
συντάξας 5.1). (ὑδίοι! ξυντάξας. 
ἤνοιξεν] Α΄. ἀπποῖ. δα 1,1, 2. 
14. διεσπαρμέναις ΤῬιοάογαϑ ἐν οὐ- 

δεμιᾷ τάξει. ΒΟΉΝ. 
μέχρι Β. Οὐδίετϊ μέχρις. 
πεντεκαίδεκα] Εππιμαθτη ὨΙΠΊΘΓΙΙῚ 

{τα ΡΙαἰΑγοἢιι5 1.08. ο. 5. βεα Ὠϊο- 

ΠΌΡΟΝ 
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τριήρεις. τῶν δὲ ἀνδρῶν οἱ μὲν πλεῖστοι ἐξέφυγον, οἱ ὃ ἐζω- 

γρήθησαν. 

στήσας ἐπὶ τοῦ Νοτίου διέπλευσεν εἰς Ἔφεσον, οἱ δ᾽ ᾿Αθηναῖοι 

Λύσανδρος δὲ τὰς τε ναῦς ἀναλαβὼν καὶ τρόπαιον 

15 εἰς Σάμον. μετὰ δὲ ταῦτα ᾿Αλκιβιάδης ἐλθὼν εἰς Σάμον ἀνή- [9] 
-“ Α ’ “π᾿ 

χθη ταῖς ναυσὶν ἁπάσαις ἐπὶ τὸν λιμένα τῶν ᾿Ε φεσίων, καὶ 
Ἅ “ - 

πρὸ του στόματος παρέταξεν, εἴ τις βούλοιτο ναυμαχεῖν. 
» Α ’,  - 

ἐπειδὴ δὲ Λύσανδρος οὐκ ἀντανήγαγε διὰ τὸ πολλαῖς ναυσὶν 
9 “ 

ἐλαττοῦσθαι, ἀπέπλευσεν εἰς Σάμον. Λακεδαιμόνιοι δὲ ὀλίγῳ 

τόὕστερον αἱροῦσι Δελφίνιον καὶ ᾿Ηιόνα. οἱ δὲ ἐν οἴκῳ ᾿Αθηναῖοι, 

17 τον, ΠΡρωτόμαχον, Θρασυλλον, ᾿Αριστογένην. 

9 Ἁ ’ ΄σ ον ΄- 

ἐπειδὴ ἠγγέλθη ἡ ναυμαχία, χαλεπῶς εἶχον τῷ ᾿Αλκιβιάδη, 
4. ζ΄ ᾿] ᾿ ’ , Α Φ ’ ς ’ὔ Ἀ σι 

οἰόμενοι δι ἀμέλειαν τε καὶ ἀκρατειαν ἀπολωλεκέναι τὰς ναῦς, 
Α Ἁ , 

καὶ στρατηγοὺς εἵλοντο ἄλλους δέκα, Κόνωνα, Διομέδοντα, 

Λέοντα. ΠΕρικλέα, ᾿Ερασινίδην, ᾿Αριστοκράτην, ᾿Αρχέστρα- 

ἀοΥιβ 1.1. παῦγαῦ ὭᾶνῸ5. 22 ΔΠ15888 
6586: ἴῃ αυϊθὰβ {ΠἸγοηθιη, αὰὰ Αη- 
ΠΟ τι5 νϑοΐιβ Ππϑυϊΐ, βίαια 4 Ὁ 1110 
ἀοργθββαῖη 6886. 5ΟῊΗΝ, 

ἐξέφυγον) ὨΙοΟάοτΒ: πρὸς τὴν γῆν 
διενήξαντο. ΒΟῊΝ. 

15. ἐπειδὴ Β.Π.1.ν. Οὐείοι! ἐπεί. 
ἀντανήγαγε] ἀντανήγετο ἡ. (ὑοηΐ. 

Ἐν 1.,22. 
ἐπὶ τὸν λιμένα] )1ΙοάοταΒ : ᾿Ανήχθη 

μετὰ πασῶν τῶν νεῶν εἰς [Ἔφεσον ἐπι- 
πλεύσας τοῖς λιμέσιν. ὡς δ᾽ οὐδεὶς ἀν- 
τανῆγεν, τὰς μὲν πολλὰς ναῦς καθώρ- 
μισε περὶ τὸ Νότιον, τὴν ἡγεμονίαν 
παραδοὺς᾽ Ἀντιόχῳ. [ἀθτὴ ροβύ ρΡᾳΡΉΔΙΠΙ 
πληρώσας τὰς τριήρεις πάσας ἐπέπλευσε 
τοῖς λιμέσι τῶν πολεμίων. ἫΝ, 

Δελφίνιον) ΠΙΟάΟΙΒ α. 76. Βεαπιθηΐθ 
8ΔΠΠ0 8ἃ (ὑΔ]]Ππογαῦαα οαρίαπι ΟἸΠΙοσιτη 
οαϑίθ τὴ ἢος αἰΐ, 46 αὰο νι46 ΤΠυ- 
ογαϊάριῃ 8, 238. ΡΙῸ νιοβο ᾿Ηϊόνα 6 
Πιοάοτο Τηΐους οοΙτριὶ ΕΙβκιαβ: 
4] τέων: [06 τδπηροῖο, αὐυοά 
ἰπηϊτο ΔΠΠῚ ΒΘαθη0|5 [)]ΟΘΟΥ 8. 88: 
βίρτιδΐ, ὀλίγῳ ὕστερον ΧΕΠΟΡΠΟΙΙΙΒ ἴη- 
[6101 ἀφθει. ΒΟΗΝ, θιοάοτιβ ἐπὶ 
Τηίους πλεύσας. 

τό τῇ σα. ΒιΟ. 
δι’ ἀμέλειαν εἴα. Ηδ85 ΟΥΙΤΩΙΠΔΙΙΟΠΕΒ 

Ῥ͵ΓῸ ΘΟΠΟΙΟΠΘ Ργούα] 1586 τυ Ὁ] ΠῚ, 
'᾿ΓΏΥΔΒΟΩ5 Π]πιπ, πανυγαΐ Ρ] ἴδ οἢτιβ 
ΑἸεΙΡ. ο. 26. Ῥγφίεγθα, πὖ 1)]ΟΟΥ 8 
13, 73. 5011010, ἀσουβαθδηΐ ΑἸΟΙ Ιδ6 πὴ 

᾿Αλκιβιάδης 

ΟΠΏΦΟΙ : 8111 ΔΙ] ΠΔτ οαπὶ ῬΠΔΓΠδ- 
ᾶΖο 1Π]ΐϑηη ΟΥἸ Πα αηΐαγ. ΖΕΤΙΝ, 

Λέοντα] παι ᾿πΐτα ο. 6, ὅ. τό. 
16 πὶ Πα ΠΊ ΘΓ αῦτΓ 1 ἄθοθῖη ΡΥϑοίοσ!θ 8: 
566 (ᾳυοα ρῥγίτητιβ δηϊτηδανογίογαῦ ῬΔ]- 
ΤΩΘΙ5 ΕὔΧΟΥΟ. Ρ. 117.) 1086 Χοπο- 
ὉΠΟΣ ἸΏΠῊῚ Ὁ: ὅν ἢ. 20. εὐ δ. 1 
ΡΓῸ [μϑθοῃΐβ βου 110 νϑυπὶ ΠΟΙ θη {ων- 
δῖ: υὖ ΤιοαοΙιβ 12, 90. 101. ΡΓΙῸ 
αὰο 74. [γβϑηϊθθ, παπᾶ ἀαθ16 Π0τὰ- 
ΤΟΤΠ οτΌσο. ΖΕΌΝ, [Ὁ 15 ὃον- 
ΘΥΘΥ ᾿πδύ ῬΟΒΒ1016 {Πα ΠΘΟῊ νγὰ8 ΟΥἹ- 
ΘΊΏΔΙΥ οἰεδοίθα, δηα [Παΐ Π6 [61] 1ηΐο 
[Π6 παηαᾶβ οἵ (8]}1ογαῦ 8. ἴῃ οπ6 οὗ 
[π6 ρΆ]]ου5 ὮΙ] Οὐποη βθηΐ ουΐ 
ἔγοτη Μιύγ]θμθ, δηα {παΐ 1 γ8185 ννὰβ 
ΔΡΡοϊηΐβα ἴο Ε}] Ὧϊ5 ρίαοθ. ΤΉ ΓΒ" .- 
ἌΑΙΣ,.. Ηϊβι. γο]. 4, Ρ. 94, δα. 8. 
1847. ἴπ χύσις ποιηθη Λυσίας οοΥΓ- 
Ταρίθχῃ ἴῃ ςοα. ἤδν. 56}0]. ΑΥἸΒίορΡἢ. 
ἤδη. Γ227. οτηϊβϑιη ἴῃ σοίουϊβ. Νο- 
τηηα Λυσίας ν6] Λυσανίας οὗ Λέων 
[80 }}]Π1π|6 σοη πα απ ΠΥ 1ῃ ΠΟΙ ΠδῦνΟ, 

λέ οἱ λυ 5Ξετὶρία (ν. Βαβί. δᾶ ατερου. 
Ρ. 116, 824), ταϊπτι8 ἴδ ο1]6 1ῃ Θοίου 8 
σαδῖθαβ. ΡΥ. δημοῖ. δᾶ 1, 6, τό. 

Περικλέα] Νοίμιιμη ῬεγΊο}18. Π] πη, 
δἀορίαϊιτη ἀοἰπθ ᾿π ΠΟΠΊΘΗ Ραΐγ]Β, 
ασθηὶ οχ προ! 6. τηθπηογαΐ Β]1ι- 
[ΔΥῸ ΒΒ 1η ῬΕΓΊΟ]6 ο. 24 οἵ 47. ΒΟῊΝ. 
Υ. Μείπεκ. δα Εαρο!. ἔτ. νο]. 2, Ρ. 
462. 

᾿Αριστοκράτην] ᾿Αριστοκράτη Α.Ὦ). 

[10] 



98 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΚ ΗἸΒΤ. 6Β. 

Α ΠΩ ; Α 9 ΄σ ΄σ ’ὔ Ἀ , 

μὲν οὖν πονηρῶς και εν τὴ στρατιᾳ φερόμενος, λαβὼν τριηρη 

Α ς “- , Ν Α 

18 μίαν ἀπέπλευσεν εἰς Χερρόνησον εἰς τὰ ἑαυτοῦ τείχη. μετὰ δὲ 
ω - “" Ω , 

ταῦτα Κόνων ἐκ τῆς "Ανδρου σὺν αἷς εἶχε ναυσὶν εἴκοσι ψηφι- 
" , 3... τῶἶπν Ν , ς " 

σαμένων ᾿Αθηναίων εἰς Σάμον ἔπλευσεν ἐπὶ τὸ ναυτικον. ἀντι [11] 

δὲ Κόνωνος εἰς "Ανδρον ἔπεμψαν Φανοσθένην, τέτταρας ναῦς 

ΝΆ ΄- 
2 ΄σ 

19 ἔχοντα. οὗτος περιτυχὼν δυοῖν τριήροιν Θουρίαιν ἔλαβεν αὐτοῖς 
! 2 .] “- 

ἀνδράσι" καὶ τοὺς μὲν αἰχμαλώτους ἅπαντας ἔδησαν ᾿Αθηναῖοι, 
“ , Α 

τὸν δὲ ἄρχοντα αὐτῶν Δωριέα, ὄντα μὲν Ῥόδιον, πάλαι δὲ 

φυγάδα ἐξ ̓ Αθηνῶν καὶ Ῥόδου ὑπὸ ᾿Αθηναίων κατεψηφισμένων 
“ Α “ 3 , “ 4 3 

αὐτοῦ θάνατον καὶ τῶν ἐκείνου συγγενῶν, πολιτεύοντα παρ 

20 αὐτοῖς, ἐλεήσαντες ἀφεῖσαν οὐδὲ χρήματα πραξάμενοι. Κόνων [12] 
Α Α ’ τ , ᾿Ὶ ᾿ ᾿ ᾽ 

δ᾽ ἐπεὶ εἰς τὴν Σάμον ἀφίκετο καὶ τὸ ναυτικὸν κατέλαβεν 

ἀθύμως ἔχον, συμπληρώσας τριήρεις ἑβδομήκοντα ἀντὶ τῶν 
’ 9 ΄“ ’; δ . Ἁ ΝῚ ’ὔ ἢ ’ὔ Α 

προτέρων, οὐσῶν πλεον ἢ εἐκατον, καὶ ταύταις ἀναγομενος μετὰ 
“. 3, “ , “ “ “- 

τῶν ἄλλων στρατηγῶν, ἄλλοτε ἀλλῃ ἀποβαίνων τῆς τῶν πολε- 

2[1 μίων χώρας ἐλήζετο. καὶ ὁ ἐνιαυτὸς ἔληγεν, ἐν ᾧ Καρχηδόνιοι [13] 
Ξ 

έ 

ς ’ ’ ὦ Α ε Ἀ ’ὔ Α 

εις Σικελίαν στρατευσᾶντες εἰκόσι καὶ εκατον τριήρβεσι και 

τὰ ἑαυτοῦ τείχη] Ηος ΑἸΟΙΒΙΔ6]8 
ΘΔ Β.6]]Πττὴ 561 ΓΥΥῚΒ ἕαϊ δα ΒΙΒαπί ΘΗ. 
ΡΙαίατο. ΑἸΟΙΡ. ο. 26. Ῥαοΐγϑῃ οὐτὴ 
Τιοάοτο ποιηϊηδὺ ΝΕΡΟΒ ο.7. ΖΕΌΝ. 

18. "Ανδρου] ᾿Αντάνδρου Α. ΑἸΙΑ. 
σὺν Β.).Ν. Οὐείοι ξύν. 
εἴκοσιν Β. 
ἐπὶ τὸ ναυτικὸν] Νά, αὖ Ππαγ͵ταΐ 

ΠΙοάοτιβ 13, 74. ΟὍΠΟΗ, Ββἰτηπ]δίαιιθ 
ἄθορίη 111 ρυϑούου 8 ογθαῖὶ ογδηΐ, βία. Γη 
ΤΩΪΒΒ15. ὁϑὺ ϑασηθτη, πὸ 0 ΑἸΟΙ ΙΔ 46 
ΟἸαββθη ΟἸΠῚ ἱΠΊΡΟΙΪΟ ΥὙϑροβοογθί. 
ΖΕΌΝ. 

Φανοσθένην] Φανοσθένη Α.(..Ε. 
ΕΝ. εὐ οοᾶ. Νεοηῃ. Ρ]αΐ. 1ἰηἴτα οἰζαί!. 
““ ΑΠαταΙη, α4116ΠΊ, Θἴβὶ ῬΘΥΘΡΥΙΠΠΙΠῚ, 
ΑἰΠΘμθηθοθ ἀαοθπ] Ἰδσογδηΐ, ἰδβίθ 
Ῥ]δΐομθ ἴῃ ἴοηθ ἢ. 541 19), ου]ὰβ Ἰοσυτη 
τταπδία  Ζ]1αῆὰ5, ΝΗ. 14, 5. οἱ 
ΑΥΠΘηδραΒ 11, Ρ. 506. 5ΟΗΝ. 

10. περιτυχὼν Β.).ΠΗ.Υ̓́. περιπε- 
σὼν Ν. (ὐε(ο"1 περιελθών. 

τριήροιν] τριήραινΥ. 
Θουρίαιν͵] Θουρίαν Δ. 
Δωριέα] τὸν Δωριέα Ἐ. Ψιά. 1,1, 2. 
πάλαι δὲ φυγάδα] Θεὲ αν, οοΐγα 

πος Ασα οἱ Πλοαὶ αρια ΤΙμιρῖο5, α 
φιυῖδιι5 οἱυϊέαίο ἀοπαΐις ογαΐ, ογγαθα! 
Ῥγορίον Α ἠιογάθηδθ8, ιυὴ ϑιγη, ἡρϑύμδηιιο 

οογηαΐος πιογΐ5 αἀαηιπαγαηΐξ εἴς. [ἴα 
Ζεαμῖβ. “οί Αἐμοηϊοηβέμην σψουιΐ 
ΓΘΟΠΟΪανῖιβ νοῦθα ὑπὸ ᾿Αθηναίων ἀ- 
τ ΒΟ α]6 αηἰθοθαθηϊθτι5 δα]θοΐα, αἴ 
ΤῊ] βρῃϊῆοατο νἹἱἀθπίαγ Του θυ τη 
60 ἰθιῆροτο, οαπὶ Ἀποάστῃ ΑἰΠοπίθη- 
565 ΘΧΡΕρΡΏββθηΐ, 80 115 ΟΠ αθιηηδ- 
πὶ δαΐαρίββο δα “ Παγ]ο5 Ια 6 οἱ- 
νιζαΐθ ἀοπαΐατη ἔμπϊδβθ. θη οορῖο- 
5105 παιγαΐ Ῥαιιβδηϊαβ 6,7. ΒΟῊΝ. 

παρ᾽ αὐτοῖς] Θουρίοις, αποα 6Χ ρῥτεθ- 
σραδθηΐα Θουρίαιν Ἰη 6]]ΠἸσιταν. ΖΕΌΝ, 

ἀφεῖσαν Δ.(.1).. ΑἸά, ἀφῆσαν Β. 
20. ἀθύμως ἔχον] Οὐδιιβαμῃ ΓΤαὶ νἱα6 

δ.8. ΖΕΌΝ. 
συμπληρώσας Β.).Ε. Οὐδἴοιϊ ξυμ- 

πληρώσας. 
ἀναγόμενος Ὁ ϑοιθοπάυτη νἱάθίιγ 

ἀναγαγόμενος. Ν,. δα 1,1,5. 
ἐλήζετο] ΓΛὈ τὶ ἐληίζετο. 
21. ἐν ᾧ Καρχηδ.] ιοάογαβ, 4αὶ 

Βᾶπο Οὐατ παρ᾽ πο πβίυη Ἔχ ρα] Ομ θη 
ΟΟΡΙΟΒΘ 13, ὅο--Οἱ. αθβουιῦ, Θὰ ΠῚ 
τοίου! δα Δηητιπ Βα πδηΐθιῃ : Ρυοαῦ- 
απ Ἰ)οάνν 6] }ι8, φαοπίατη ΧΘΠΟΡΠΟΙ 
[οὐ ΤῈ 8 ΠΟ. ΔΠΠῸ ΘΟΙΏΡΙΘΧΊΙΒ 510, 1186 
ΔΠΠῸ Βθαπθηΐθ οὑϊδπι δχθαπίθ δοοὶ- 
ἀετιηί. ΖΕΌΝ. 

Αἴ 
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π κ , , Ο ᾽ κ 
πεζῆς στρατιὰς δώδεκα μυριασιν ειλον Ἀκράγαντα λιμῷ, μαχὴ 

Α « , ,ὔ Ὁ Ν - 

μεν ἡττηθέντες, προσκαθεζόμενοι δὲ ἑπτὰ μηνας. 

ΚΕΦ. ς. 
“ Ἴ Σ ἐν ᾽ ’ »᾿ φ 

ῳ ἐπιόντι ετει, ᾧ 
7 ᾿] ’ 8 ’ὔ πιὺ Ὁ 

τε σελήνη ἐξέλιπεν ἐσπέρας καί ὁ 

παλαιὸς τῆς ᾿Αθηνᾶς νεὼς ἐν ᾿Αθήναις ἐνεπρήσθη, [{Πυτύα μὲν 

1. ᾧ οτη. ΕΒ. 
σελήνη ἐξέλιπεν] [λιπὰ ἢθς ΔΏΠΟ 

αεοἔδοϊί ἀ16 τς Αρυ]8. ΖΕΌΝ, 
ὁ παλαιὸς τῆς ᾿Αθηνᾶς νεὼς] Ηπῃης 

Ραΐαί 6886 ΟΠ Πα ]οσιιβ, ἀθ απὸ [π- 
ΒΟΓΙΡΙΙΟ Αἰἴσα Ρυ]]οαΐα 40 6δοὸ Ρ. 2, 
Ὠὰ. 1, Ρ. 37 85644ᾳ. (αρ. Βοροκῃ. οτρ. 
ΙηξΟΥ. νῸ].1, Ρ. 271, ὃ. 1.) τοῦ νεὼ τοῦ 
ἐν πόλει, ἐν ᾧ τὸ ἀρχαῖον ἄγαλμα. 
Ῥεγοποῖ θὰ δα πηστη Δομοηί 5 Π)]ο- 
6118 ΟἸγπρ. 923. Μ᾽ α]θβϑυβ δά Ηδγ- 
ΡΟΟΙ. Ρ. 142. οα. ἀτομον. τοίους μὰς 
οἰϊατη [)οιποϑίμθηϊβ Ἰἰοοπ ο. 1Ὶ- 
ΤΩΔΙΌΝ. Ρ. 743. 1: Καὶ οἱ ταμίαι, ἐφ᾽ 
ὧν ὁ ὀπισθόδομος ἐνεπρήσθη καὶ οἱ 
τῶν τῆς θεοῦ καὶ οἱ τῶν ἄλλων θεῶν, 
ἐν τῷ οἰκήματι τούτῳ ἦσαν, ἕως ἡ 
κρίσις αὐτοῖς ἐγένετο. ϑ'οα Πυ]π5 Ἰοοὶ 
ἴθιηριιβ ἱποουίῃ : ΟΘΥΙΟΥ δϑῦ σαίϊο 
σ. Ο. Μύ]ο ἀθ Μίποῦνῷ Ρο]]δα 5 
ΒΔΟΙΒ οὐ δδᾶθ ἴῇ ἃῖῸθ. ΑἰΠΘΗΔΓΙΠ 
Ρ. 19 εἴ 2ο. 4] να Πόρος οἸηηΐα, ᾧ 
ἥ τε σελήνη ἐξέλιπεν ἑσπέρας καὶ ὁ πα- 
λαιὸς τῆς ᾿Αθηνᾶς νεὼς ἐν ᾿Αθήναις 
ἐνεπρήσθη ἀϑ48 δα ἐτῶν, 8116 ηδ οἴ 80 
᾿πδρίο (ἀγδιητηδίϊοο Ο]]Π ἴῃ ΤηΔΙΡΊηΘ 
Δααϊΐα, ροβίθα βηιθγθ ἴῃ σοηΐθχίμη 
ΟΥ̓ΔΙΙΟΠΪΒ ΧΟΠΟΡΠοηΐθεο Δ πη858 οθη- 
8εῖ. 'ερ ατη ΡΟ] 615 18 πηθυηϊηδγδί 
᾿ποθηβατη ΔΥΟΠΟηΐΘ (81118, 6 πὶ 811] 
ΟΔΠἸαάθη σνοοδηΐ, ΟἸΥ Πρ Δ 15 75» 
ΔΏΠΟ 1. δηΐθ ῬτρΊ Δ) ϑΙΔΙΩ] ΔῊ : 
(θπΊΘγΘ ἰσιαγ (Δ111ὁ6 ἀτο μομτὶ ΑἴΠ6- 
ΠΔΓΠῚ ΟἸΥΤΩρΙΔ 158 92, ΔΠΠῸ 4. δᾶ- 
ΒΟΥΙρβιΐ, ααθο 46 (ὑ8111ὰ ν δἰ πβύιουθ Π8Γ- 
Ταΐα Ἰορεγαῖ. "ΓΘ ρΡ] τη θηϊτη Πος 
γαβίαισαίμη οἱ Πθ1οο]6 ἃγοποηΐθ, μος 
εβϑύ ΟἸγ τ ρ 815 92, ΔΠΠΟ 4. 60 Γϑῃ 1 
Ρεγαπούμσμη ἔαϊς αὐ ρδυθίιθιι5 80 615 
ΠΟΥ 88 οὖ σΟἸ] ΤΠ] 18 Ρ]Θ Βα τι6 ΘΟ]]ΟΟδ 15 
ἰθοΐ πὶ ἰΔπΊΘη ἀθθββοῖ. ΑἼΠῸ ἸρΊΓΓ 
8. ΟἸγΙΊρΡΙΔ618 92. Γορ] τη νἱχ α05ο- 
Ταΐατη πο ροίαϊξ αἸοὶ ὁ παλαιὸς νεὼς 
τῆς ᾿Αθηνᾶς. Νονο πος διριτηθηΐο 
ΘΟΠΨΊΠΟΙ ΤΙ δαοίοΥΙζα5 81|16Π8 ΤΑΙ ΟΠ11ΠῚ 
ΘΠΤΟΠΟΙΟρΡΊσΔΓ πη ΧΟπορΠοηΐθ οἤτο- 
ΠΟΪΟΡΊΘΘ 51Π1Ρ]1Ο] 551 1188 ἃ (ΟΥ̓Δ τη Δ[160 
Δα. δαάαϊίασαη. ὅΟΗΝ. “Τε- 

Ρίατη Μίπογνϑ Ρο] δα 15, ἀ6 αυο Ὠἰβῖο- 
τ]σα σΟἸ]ΘρῚ ΜΙ ΌΠ]ΘΓΒ Ρ.18--21, ΒΔ ΠΟ[18- 
5 1ΠῈ ΑΥΠΘΠΔΓΌΠΩ ἀ6] ΠΤ ΤΙΠΊ, σΔΡ]5 ἃ 
Ῥευβίοο δχϑγοῖα ΑἴΠθηῖ8. ΟἹ]. 75» 1 
ογϑηηδίπτῃ δου (Ἡ γοαοίιβ, Ραιιβδ 1885); 
οὔ]π5 ᾿ηβίδγ 10 ροϑύ Ρϑυϊοθτη οορίδ, 
εὖ Ὁ]. 92, 4 ποπάμπῃ Δ βο]ΐία ογαΐ, 
8561 ἀεβοιθθαπῦ δῆς ρουπηζα, 
αΟΓαΠῚ ραγίθτῃ ἢϊῸ {Ἰ{π|}πι8 σοτη ]6οἴ]- 
ἴΓ. Μοχ 1(6Π| ΠΌΡΟΓΙ ἀοιηθτη ροΥ- 
[βού πη ΠΟΘ Πα]Ο ΘΟΥΤΘΡί πη 6586. αἰ- 
οἰἴαγ ΟἹ. 93. 2. διυσίοστθ σΠΤΟΠΟΙΟΡῸ 
41] Χοπορμοηίθπι ᾿πθΡοΪανὶ : Τῷ δ᾽ 
ἐπιόντι ἔτει, [ᾧ ἥ τε σελήνη ἐξέλιπεν 
ἑσπέρας καὶ ὁ παλαιὸς τῆς ᾿Αθηνᾶς νεὼς 
ἐν ᾿Αθήναις ἐνεπρήσθη, Πίτιος μὲν ἐφο- 
ρεύοντος, ἄρχοντος δὲ Καλλίου ᾿Αθή- 
νησιν)] Οὐδ σαστῃ Δ ΠΚΙηβ1185. πθ- 
5610 ΄ιοπηοαο δα Πϑοαίοτηρθάοη τοῖ- 
(υ]158ο{, ΜΏΠ]ΘΡ5 σοποθα!ϊ φαϊάθτη 46 
ῬΟ]ΙΔ 18 ἰθιηρ]ο αἰοία 6886, 564 [188 
Ἰααϊοαῦ: ΠΟῚ ΘΠ]ΠΊ [θιηθ] τ) ΠῈΡΘΓ- 
ΤΊΠ]6 ᾿ηδίδιταίαμη ΡΟ586 παλαιὸν αἸΟ], 
8664] ΟΙΥΆ556 ρ]ΟΒβθιηδί!8Β ΔΙΟΓΟΥΘΙΩ, 
(811|ἃ 5. (1186 ἀγοποηΐε Ὁ]. 75,1 
οατη (111 δγοποηΐθ Ὁ]. 932, 3 σοη- 
ἴαϑο ; δ ᾿πδρίιμη 6856 Ππ64 ἑσπέρας. 
ΜΙ μος πο ΟἹ Ἐ610116; ποαὰθ π]]Δ1Ὼ 
ΑἸ οὐ] αύθτη ᾿ῃ ΟΠΓΟΠΟΙ]ΟΡῚ νου 15 νἹ- 
ἄδθο. Νίδιῃ ργείβθγαισδμη απο α σοπϑβίδί 
ΟΙ]. 93. 23 ἰπ 1118 Ἰοοὶβ ᾿πππθ ἀοἔθοίο- 
Π6ΠῚ Ρ]ΘΠΔΠὶ 8ΔΟΟΙ 1556, απ 46 τ Ρ6- 
ἰαντα5 αἸχῖῖ, δα ἀϊτατμηαπο Π1π6 ἑσπέρας 
Θδἴβὶ ΠΟ ΠΠΔΡῚΪ ΤΠΟΠΊΘΠΪΙ [ΆΤη6Π ΘΟΙΏ- 
τη ΟαἸ55: ΠΠ 1 6556; ΡΟ]ΙΔα 15 [οι ρ] πὴ 
Ἰισθῖ ππαροῦ τοϑυϊταϊζατη, αὐ ἃ ϑίτα 08 
ΔΡΡΕΙ]αίυγ ὁ ἀρχαῖος νεὼς τῆς Πολιάδος, 
ἴΐα οἴϊατη τη τϑο 55:16 ὁ παλαιὸς νεὼς 
ἀἸοο θαΐτγ, ΠΟΠ ΟΡΘΓΘ, 564 οΥἹρῖπο, πὖ 
ἃ πονίοϊο Ραγύῃρηοπο (ΙΒ. ΠρΊΙΘΓΘίΤΙΙ : 
ἴη πὸ αἰ πον Δ]]8 18. 5]τητι]α- 
οααὰτῃ ῬὨΙΙασατη, αι ἴῃ ΡΟΪ]]Δ618 
οϑϑϑῦ γϑίτιβ  ]ΒΒΙΓΠ111ΠΏ ΟἸΘΑΡΊΠΊΓΗ : ἸΤΏΤΩΟ 
τη6 ᾿παϊοθ ἴῃ ῬοΟ]ΙΔα1]8. (θη ρ]Ὸ ἸΙσοί 
ἢδυηπη18. ΡΙΌΡΘ ἀρϑυτηρίο ΒΘ ΠΊΡΕΟΙ Ρ6Γ- 
τηδηβογαῦ νϑῦι8 ΠΠρΡῸ, ΠΕ6Ο Ιοοο τηοΐᾶ 
οἰαΐ, 56 πονὰ 868 οἱ βιυρογβίσιοία 
εβύ, [ρἸύυγ πὶ πον 6465 ἴΠ ὈΥΙΒοδ 

Δ τΟ; 
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40 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒ ΗΙΞ5Τ. 68. 

ἐφορεύοντος, ἄρχοντος δὲ Καλλίου ᾿Αθήνησιν,)] οἱ Λακεδαι- 

μόνιοι τῷ Λυσάνδρῳ παρεληλυθότος ἤδη τοῦ χρόνου [καὶ τῷ 
, ἰ ἀν ΝἙ δι ὡΝ 5 3. ΔΝ ᾿ - 

πολέμῳ τεττάρων και εικοσιν ἐτῶν] ἔπεμψαν ει Τα Ψανς 

2 Καλλικρατίδαν. ὅτε δὲ παρεδίδου ὁ Λύσανδρος τὰς ναῦς, [2] 

ἔλεγε τῷ Καλλικρατίδᾳ ὅτι θαλαττοκράτωρ τε παραδιδοίη 
Α ’ ’ὔ ς δὲ 8, κι δήῆέζωα 9 ἜἜ ὔ Ω 

και ναυμαχίᾳ νενικηῆήκως. 0 Εε αὑὐτον εἐκελευσεν ἐξ φέσου εν 

2 σ΄ ΥΣ , Ὄ δὰ ε ω 9 
αρίστεβᾳ αμου παραπλεύσαντα, ου σαν αἱ Τῶν Αθηναίων 

νῆες, ἐν Μιλήτῳ παραδοῦναι τὰς ναῦς, καὶ ὁμολογήσειν θαλατ- 

3 τοκρατεῖν. οὐ φαμένου δὲ τοῦ Λυσάνδρου πολυπραγμονεῖν [3] 

ἄλλου ἄρχοντος, αὐτὸς ὁ Καλλικρατίδας πρὸς αἷς παρὰ Λυ- 

σάνδρου ἔλαβε ναυσὶ προσεπλήρωσεν ἐκ Χίου καὶ ἱ Ῥόδου καὶ 
5 “ Ἁ “ ’ ΄σ ’ ᾿ ; 

ἄλλοθεν ΑαἸἼΤΟ τῶν συμμαχῶν “ΞΥνΝΤΉΚΟνΤΑ ναὺς. ταῦτας δὲ σασαὰς 

᾿ ’ Μ Υ͂ Α «ς κ ; « 

ἀθροίσας, ουσας τεττααρακοντα και εκατον. παρεσκευάζετο ως 

4 ἀπαντησόμενος τοῖς πολεμίοις. καταμαθὼν δ᾽ ὑπὸ τῶν Λυσάν- [4] 

δρου φίλων καταστασιαζόμενος, οὐ μόνον ἀπροθύμως ὑπηρε- 
᾿] Ἁ “- ’ Φ 

τούντων, ἀλλὰ καὶ διαθροούντων ἐν ταῖς πόλεσιν ὅτι Λακε- 

ἸΠΔΔΡΊΩΙΒ 5666. οὖ 0518 ῬΥΙΒΟῚ [8 Π1ρ]1 
8010 ἐρἸΠοαΐα οββοῖ, ἐβθβ πον θϑάθιπη 
86 ρτῖβοα Παριΐα οϑί: αἴθ 8660, 
Ροβίᾳυδπη ἃ Ῥδιδ18 ναβίδίιιπη νϑίιιβ 
(θη ρ] υτα οβ΄, δὰ ταάογα, ἄοπθο Π]πὰ 
ἰηβίδα γα ὕτΓ, νθῦθυ ΠῚ ΤΟ] ρΊΟΠΘΙῃ 16- 
{ἰππποταηΐ. Πϊης Ηετγοάούαϑ Θ. ἘΠ: 
Ἔστι δὲ ἐν τῇ ἀκροπόλι ταύτῃ Ἐρεχϑῆος 

τοῦ γηγενέος λεγομένου εἶναι νηός: 
1188 ΘἰϊΔ 181 ἃηΐθ πδης, Ὧ6 ἃ ἴῃ ΠΟς 

{ππ|10 δρὶῦτγ, θη }}}] τοϑ ΠΟ Π Τα 
Βουρία νἹἀθηΐαγ, ΠΟῚ [θη ἰ΄6ο α6 
δα ]ου]α ἸΙσηθα [οι Ρ}} ν] 685 ρϑγθηΐβ 
1η06]]Π]ρϑηᾶα ϑαηῦ, Β6α ἀθ 1ρ88 νϑὑιιβία 
ὁ 6 βϑιηϊσιιία. Ηφθο ἸρΊθαΣ τι] τοη- 
ΘΕΒΒΘΥ18, 5815 ραίθύ φαο πιο [θη] τη 
μος ὁ παλαιὸς νεὼς αἸ6] ρούπογ. πο 
ΨΘΙῸ ΘΠ Ρ] απ Δάππιο Βιρουβίθβ 18 ΠῚ 
αϑῦ δἴααθ 11πα, 6 χαο ποβίγα ᾿Π8011Ρ- 
10, ᾿πΠ46 ποῃ (ΟΠ ]Π]ρΊῦαν, Ο]. 93, 3 ΠΟῚ 
6886 ἸΠΟΘΏΒΌΤΙΩ. ΝΟΙ ΘΗΪΠῚ ΔΒ. ΡΟ ΠῚ 
Ἰρτηδ αἸοϊζαγ, 566 οογγθρίαμῃ ; οὖ σϑοΐθ 
ιβοοηΐαβ (6 Ε]ρΊη. Ρ. 112 Ἰπαϊοαΐ ἴῃ 
ΟΡΘΙΘ Ἰαριᾶθο πο ροίμ]586 ὨΪΒὶ 50 6]- 
ἸΘΟΌ] θη οὖ ὑθούπι ᾿πΠοΘ Πα]Ὸ (16]611: αἱ 
Ῥδηΐμθου Αρτὶρρῶ ροϑὲ ἱποθῃαϊαιη 
Δάῃας τηδηρί : φαοᾶδβὶ χα τηᾶγπιο- 
ΤΠ Ἰαβιτη εὐαΐ, ἴδ. 1]6 1ᾷ ροίαϊξ γτ6- 
βῃταϊ." ΒΟΘΟΚΗ. 1. 6. Ρ. 264. ΝΏ]] 
δδύ σα νουθὰ ᾧ---ἐνεπρήσθη ποη Ρὰ- 

ἰθηα, ΧΟΠΟΡΠΟΠΪ15, τπιῦ 1, 3,1: Τοῦ δ᾽ 
ἐπιόντος ἔτους ὁ ἐν Φωκαίᾳ νεὼς τῆς 
᾿Αθηνᾶς ἐνεπρήσθη. [ἰτντὶΐα οἴϊατη ὙΥ11- 
ΚΙΏ511 αἰϑραΐαῖίο Μαβ. Ρ}110]. δη- 
[ΔΌΓ. 0]. 1, Ρ. 555-7- 

Πίτυοσ Υ͂. ΠΘΒΟΙΟ δη Πίτιοσ, αἰ ς6- 
61. Θυοὰά ϑίθρμδπιβ εξ τ. 
Ἐ0Ὶ Πιτύας, Ϊῃ Πιτύου τημπίαθαϊ, ΘΡῸ 

ΒΟΥΙ͂ΡΒΙ Πιτύα, ἃ αὖ ᾿Αρχύτα 2, 1,10. 
καὶ τῷ πολέμῳ τεττάρων καὶ εἴκοσιν 

ἐτῶν] ατγαοῖναβ πῸπ τ ΠῸ8 αυδτηῃ Τᾶ- 
[10 ἰβρουιπη ΤΟΙ 1Π’ΘΥΡΟΪ δου 1. 
Οὐοηΐ. ΒΌρτα 6.2. 8.1. ΖΕΌΝ. 

οἱ Λακεδ.] Ἰηΐογ πεξθο ποίας 8]. 
““ δὲ Δ0Γ. 8118 τη. 

ἔπεμψιαν---Καλλικρατίδαν 561}. ροϑί 
αἴοθιη 20. δαρίθι ὈΓῚ5 πη ητι8 Δ ΓΟὮΪ 
ἴῃ. ΖΕΌΝ. 

2. παραδιδοίη Β..Η.Υ΄. Οδίετϊ πα- 
ραδοίη. 

παραδοῦναι τὰς ναῦς] τὰς ναῦς πα- 
ραδοῦναι Β., 564 Θααθπὶ τηδητι ΡΟΒΙ015 
ΒΌΡΘΥΙ τὰς ναῦς ἢ Θγὰ β, ΒΆΡΕΙ παρα- 
δοῦναι Ἰ{{6γὰ α. 

8. συμμάχων Β. 10. Οδίοθυι ξυμμάχων. 
πάσας] πάντας Υ. 
ἐν καταμαθὼν ---καταστασιαζόμενος] 

ομηὶ τη ἐοἰ ραϊδδοί 86 ργϑημὶ οἷς. δὶς 
Αμαῦ. 5, 8, 14. κατέμαθον ἀναστὰς 
μόγις, 8θηδὶ 16 υἱῷ διίγφογο. ΦΕΌΝ. 

Αὐἷ: 
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9 ΄΄σ ’ 

δαιμόνιοι μέγιστα παραπίπτοιεν εν τῷ διαλλάττειν τοὺς ναυ- 
Ι ’ ᾿] "ΨΚ ΎΕΙ. , ’ δ ν ᾿ 

αρβρχους, πολλακις ΑΥνΤ ἐπιτηδείων γενομένων και αρτι συνιεν- 

ἅ 

των τὰ ναυτικὰ καὶ ἀνθρώποις ὡς χρηστέον γιγνωσκόντων 
“ ’ , ,ὔ Α ς σ - 9 κ᾿ 

απειβροὺς θαλαττης πιεμποντες Καί αγνωτας τοις ΕεκΚει, κινδυ- 

νεύοιέν τι παθεῖν διὰ τοῦτο, ἐκ τούτου δὲ ὁ Καλλικρατίδας 
λά ᾿ Δ ὃ 4“ αἃὦ , ἢ ᾽ 3 α 

συγκα εσας Τοὺυς ακΚεοαιμονίῶὼν εκέει παροντᾶς Ε εγεν εν αυτοις 

τοιάδε. 

᾽᾿Εμοὶ μὲν ἀρκεῖ οἴκοι μένειν, καὶ εἴτε Λύσανδρος εἴτε ἄλλος [5] 
τ ’ Α Ἁ Ἁ ’ὔ Φ »" [4 

τις εμπειρότερος περὶ τὰ ναυτικὰ βούλεται εἶναι. οὐ κωλύω 
Ἁ ἣν χὰ Α ϑ Ἁ ᾿] « Ἁ ΄΄- ’ ᾿] Α Ἁ ΄-“ὄ 4ἉΑ 

τὸ κατ᾿ ἐμέ’ ἐγὼ δ᾽ ὑπὸ τῆς πόλεως ἐπὶ τὰς ναῦς πεμφθεὶς 
μὰ 35, δυϑ ἡ ἷΝ Ν ’ ς “ἃ ’ὔ 

οὐκ ἔχω τί ἄλλο ποιῶ ἢ τὰ κελευόμενα ὡς ἂν δύνωμαι κρα- 
ε - ι κ Ἂ ἢ - ἀξ το ’ 

τιστα. ὑμεῖς δὲ πρὸς ἃ ἐγώ τε φιλοτιμοῦμαι καὶ ἡ πόλις 

διαλάττειν Β. 
ναυάρχους] ναυάρχας δ. 
πολλάκις ἀνεπιτηδείων γιγνομένων---- 

οὐ γιγνωσκόντων) ΟὐΟαΙΟ685 1ῃ πος αἰἴ- 
ΠΟΙ Ιοσο ρᾶγπι ΟΡΙΓα]δηΐαγ. γινο- 
μένων Β.Ο.1Ὁ. γενομένων 1). ῬΙΪΤητΙη 
46 βἰγαοίαγα νευθοσαπὶ ἀπ αύϊο οϑῦ. 
ΡΙυτ μη δαἀϊομοθβ ροβδύ ναυάρχους 
σομηηα ΡΟητιπί, οὖ βϑαιθηΐα νοῦθᾶ 
ῬΙῸ φσΘὨΪΕν1Β ΔΌ501τ15 Πα απί. Ῥγουί 
ψοῦῦα πππς Παροηῦ, ΟΡΡΟΠΙ νἹἀθηΐαν 
ἄπειροι θαλάττης καὶ ἀγνῶτες τοῖς ἐκεῖ 
1118, 4] αἸσαΙ 1 ῬΓΙΟΥΘ ΤΠΘΠΊΤῸ 
ἀνεπιτήδειοι γιγνόμενοι καὶ ἄρτι ξυνι- 

Ν }Ὶ Ἂν 3 ’ 

εντες τὰ ναῦύτικα Και οὐ γιγνώσκοντες 

ὡς χρηστέον ἀνθρώποις. ὥρα 5Βίείτη 
1π ΠῚ ΟΟΟΌΥΤΙ σΟὨ ΤΥ ΙΠ ΤΩΘΙΠ ὈΤΊΙΠῚ 
ἄρτι ξυνιέντες τὰ ναυτικὰ, ᾳφῃοα αὐτὴ 
δηθοθαθηίε ἀνεπιτήδειοι ΠΟῊ ΟΟἰΐ, Π6- 
416 Ορροβιίπιῃ δϑί τοῖς ἀπείροις τῆς 
θαλάττης. Νμῃ 4] πβιιπῃ Τὶ πϑυί]οδ 
ὨΌΠΟ ὈΥΪΠῚ ΠῚ γ6] ΠΟ απ ν6] ρϑι]0Ὸ 
δηΐθ δα βινθυηΐ, σΟΠίΓΑΙῚ βιιηΐ 115 
41 Ρῥ]απθ ἸρΉΔΙΙ οὖ ᾿πΠΊρΡ6Υ}1, ἄπειροι 
τῆς θαλάττης, ἀϊουπίαγ. φρο δϑί 
ῬΥπηα ΟἸὈΙζαῦ]Ο (6 ῬΥΙΟΙΘ ΠΊΘΙΩ ΤῸ 
ΟΥ̓ΔΙΟΠΙΒ, ΟΟΠΊρΑγαΐο ΟἸΠῚ δ]ΐθτο ορ- 
Ῥοβιίίο. ΑἸΐεσγα δύ 46 Ποιῃϊηῖθα85, 4α] 
ῬΙΟΥΘ ΤΠΘΠΙΌΤΟ αἰσπηΐα! οὐ γιγνώ- 
σκοντες ὡς χρηστέον τοῖς ἀνθρώποις : 
ἴῃ Δἰΐθγο νϑῖῸ Ορροπιυηΐα! ἀγνῶτες 
τοῖς ἐκεῖ. Οὐπδα ΟΡροΟβι[10 ᾿ζθγατη ζα]βα 
6] ρούϊι8 πῈ}}1ὰ οϑύ. ΙΠΙου] αὔθ) 
δῆς αὐ {Ο]]ογθηῖ, ναὺῦῖα ΠΟΙ ΘΏΪΙ 
Βη0 ἸΠ οΥργΓθίθβ. Θίθρἢ. ἴῃ 6α. ὈΥΙπΊὰ 
ΒΟΙΊΌΙ ψοὶαϊξ καὶ ὅτι ἀπείρους θαλ. 
πέμποντες, 1 ΔἸίογα ροβί ἀπείρους δα- 
ΑἸ δὲ, φιδπι Ταὐ! οηθτ ΒθοαὉ] βαηΐ 
Μοχγιβ εὐ Ζϑιιηῖιβ : σοπίτα ὟΝ δἰ βικι 8 

δηΐθ κινδυνεύοιεν ᾿ΠΒΘΥΙΠ ΟΟΡΪΔΠῚ 
καὶ, νοΥ τη γιγνομένων ἸηςοΥΡΓοίδίι5 
Ροβιύπιη ρτῸ ὄντων, Υ̓́ΟΙἤπ8. δαΐθτη 
ΡΙῸ ἠρημένων. ΜΙΠῚ ππϊοθ ρ]δοεΐ 
σοπ]θοίαχα «86 000511 ρτοροβιία ἴθ Αα- 
αἸΐαπη. 8 ΑΥΠΘΠδο ΠῚ Ρ. 21, 4] ἀντ᾽ 
ἐπιτηδείων ΒΟΥ, 18 ἰατηθῃ αὖ 4 6]η- 
(605 οἴϊαπι γενομένων οὐτη Ὦ). 5ΒοΥ]Ρὰ- 
ἴ οὖ πϑραΐο δηΐθ γιγνωσκόντων 
ΟἸΑἸ δία], 4188 6 ἤπθ νϑυὉ] χρηστέον 
ἴδο:]6Β Δάπαβοὶ [ν8] 1ηξοΓ}} ροίζαϊί. 
1)6 Ἰερθ ρ8ὰ νἱᾶὰβ ᾿πῖτα δα 2,1, 7. 
5ΟΗΝ. 

συνιέντων͵ ξυνέντων Ν΄. (ΟὐδἴΕ11 ἕυν- 
ιέντων. 

γινωσκόντων Β.}).Υ. 
κινδυνεύοιεν) κινδυνεύσειεν Β. ὅὶρ- 

πατη ἀἘὈ11 δ α10 ὦ. Ααἀάαεοπάσιηῃ δὰ- 
(θη καὶ, αὖ ΝΥ ΕἸ5Κπ5 σοῃ]θοϊΐ, δα τε. 

ἐκ τούτου δὲ] Ῥγο δὲ εΕΧ ΠηδΙρ. 
ΓΘΟΠΟΪΑΨῚ τοϑύιαι δὴ νο]α]ῦ ΖΘ 1118, 
ααοα ἃροάοβθοβ γα ΟΠ ΠῚ ΤΘΑΠΙΓΘΓΘ 
Ρυϊαθαῦ : ̓ΐα. Θη]πὶ 6586 ΟὙΤΌΡ. 6, 2, 
24. ἐκ τούτου δή. (ΗΝ. 

ὁ οἵη. Υ. 
συγκαλέσας Β.}).Ν΄. Οὐδἴετ! ξυγκαλ. 

ΑααΙαΙ ἐν. δῖα ΟΥὐτΌρ. 1, 5» 6 οἵ 8]. 
5. ᾿Ἐμοὶ ἀρκεῖ] ῬΘΌΒΡΙΘΟΥ ροβύ ἐμοὶ 

Ροβιίαπ: μὲν, αὖ 5. 8, ΘΧΟΙΑΙ586. 
5ΟΗΝ, Αααϊ Η. 

τὸ ἨἩογ θη. [ΓΔΌΥΪ τά. 
ἐπὶ. ΒΟ ἀἜΠΠ ν- 

(ὐδίθυ! ὡς ἐπί. 
ποιῶ] ποιεῖν Ν.. οὖ τι ΡΓῸ τί. 
πρὸς ἃ ἐγώ---αἰτιάζεται) παϑῖέα τα- 

ἐΐοηθ ραγίϊηιν δἐμαϊ ηιθὶ, ᾿Ὸ ὁσοὸ οηι- 
ηῆδιις υἱνιδιιδ ΖοΥΟΥ αὐ πιαπααία ρα- 
ἐγῖδ θωϑβοηιοηαία, ραγίϊην τοργοἠθηϑὶ- 
Ομ, χφίὰ οἷυϊέαα ποδίγα οαγρίζιγ, 

ὑπὸ Ε΄. 
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δ , ἂς 9 9 ΑἉ 4 Φ Ν τα Α ᾿ 

μων αἰτιάζεται, ἰστε γὰρ αὑτὰ ὥσπερ και εγω;ς συμβουλεύετε 
Ν 9 ες κ ΄ ω " “ ΕΝ. 9 θάδ ’ «ἃ 

τὰ αἀριστα υμιν δοκοῦντα εἶναι περι του εἐμε ενῦαοε μενειν ἤ 
7 “- ΄- Α “-᾿ ἤ 

οἴκαδε ἀποπλεῖν ἐροῦντα τὰ καθεστῶτα ἐνθάδε. 
Ἂ , “ “- 

6 Οὐδενὸς δὲ τολμήσαντος ἄλλο τι εἰπεῖν ἢ τοῖς οἴκοι πείθε- 

σθαι ποιεῖν τε ἐφ᾽ ἃ ἥκει, ἐλθὼν παρὰ Κῦρον ἤτει μισθὸν τοῖς 

γναύταις" ὁ δὲ αὐτῷ εἶπε δύο ἡμέρας ἐπισχεῖν. Καλλικρατίδας 

δὲ ἀχθεσθεὶς τῇ ἀναβολῇ καὶ ταῖς ἐπὶ τὰς θύρας φοιτήσεσιν, 
, 3 

ὀργισθεὶς καὶ εἰπὼν ἀθλιωτάτους εἶναι τοὺς “λληνας, ὅτι 
ἤ ’ Ψ 5 ’ , «ἵ “ 

βαρβάρους κολακεύουσιν ἕνεκα ἀργυρίου, φάσκων τε, ἣν σωθῆ 

οἴκαδε, κατά γε τὸ αὑτοῦ δυνατὸν διαλλάξειν ᾿Αθηναίους καὶ 

8 Λακεδαιμονίους, ἀπέπλευσεν εἰς Μίλητον" κἀκεῖθεν πέμψας 
; . ’ 5. Δ ’ 9 Π 9 ; 

τριήρεις εἰς Λακεδαίμονα ἐπὶ χρήματα, ἐκκλησίαν ἀθροίσας 
“-- ἤ ἴω 

τῶν Μιλησίων τάδε εἶπεν. 
συ ἤ “- 

Ἐμοὶ μὲν, ὦ Μιλήσιοι, ἀνάγκη τοῖς οἴκοι ἄρχουσι πείθε- 
ἘΝ"  Υ ἘΜῸΝ ω ’ 3 τ Ἁ ’ 

σθαι" ὑμᾶς δὲ ἐγὼ ἀξιῶ προθυμοτατους εἶναι εἰς τὸν πόλεμον 
κ Α 9 - 9 , - Ν γ ὃ 4. ἃ ».. αὶ 

διὰ τὸ οἰκοῦντας ἐν βαρβάροις πλεῖστα κακὰ ἤδη ὑπ᾽ αὐτῶν 
- » »“-Ἄ -“ , 

ο πεπονθέναι. δεῖ δ᾽ ὑμᾶς ἐξηγεῖσθαι τοῖς ἄλλοις συμμάχοις 
δ «ἃ , ; Α ’ ’ Α , 

ὅπως ἂν ταχιστὰ τε καὶ μαλιστα βλαάπτωμεν τοὺς πολεμίους, 
υ «ἵ Ὁ ’ 6 ἃ " δι ν Ἷ 

ἕως ἂν οἱ ἐκ Λακεδαίμονος ἥκωσιν, οὺς ἐγὼ ἔπεμψα χρήματα 
; ; 

1ΙΟ ἄξοντας, ἐπεὶ τὰ ἐνθάδε ὑπάρχοντα Λύσανδρος Κύρῳ ἀποδοὺς 
ς . ΚΨ " Η Ἐς Ἔ: ’ 5 ΓΟ 9: 
ὡς περιττὰ ὄντα οἴχεται Κῦρος δὲ ἐλθόντος ἐμοῦ ἐπ᾽ αὐτὸν 

ἀεὶ ἀνεβάλλετό μοι διαλεχθῆναι, ἐγὼ δὲ ἐπὶ τὰς ἐκείνου θύρας 

γιοα 8δ6ρ6 παιαγοῆος τοὶ παυαΐϊὶδ ἔηι- 
Ῥογὶίοα ημίαί. ΖΕΌΝ, Βίθρῃδῃι 
Γ Ποβαυσχιιβ αἰτιάζεσθε ῥγεοίουσθ νἱαθ- 
τ, αὐοὦ ἀπᾶθ Παῦθαῦΐ ῃδβοῖο. 
5ΟΗΝ. 

συμβουλεύετε ϑίορμαπιιβ. συμβου- 
λεύω Α.Β.Ο..ΕΝ.Υ. Οδίο ἕυμ- 
βουλεύω. 

ὑμῖν δοκοῦντα] δοκοῦντα ὑμῖν Ἐ' 
ΡΙῸ ὑμῖν Υ'.. ἐμοὶ, 5664] ἴῃ ΤΠΔΥΡῚΠΘ ΠῚ. 
ῬΓ. ὑμῖν. 

ἐροῦντα Β.Ὁ. οἱ Ργτ., αὐ νΙἀοίαγ, Εὶ. 
ἐροῦνται Ἰζ. Οὐδἰοτὶ ἐροῦντας. 

ἥκει) ἥκοι, Βαρτα βουρίο πὶ. ὈΓ. 
ει, ᾽ 

Ἴ. ὀργισθεὶς) ΙΒ ΠΟΙΠΟΠΘ πη ΡΓῸ 
ἀναβολῇ οἷ ὀργισθεὶς νυϊροὸ ἔαοίδμη 
Βιιδί.}}. Μεγ απὶ ἀχθεσθεὶς ῬοΥ ποὺ 
Δα αἰγυτηηιιθ τηθιηγτη, ὀργισθεὶς 
Δαΐο ΟἰΠὶ Βθαπθηΐθ καὶ εἰπὼν [1η- 
βσοπάπιῃ. 5ΟΗΝ. 

τὰς θύρας] ταῖς θήραις Β. ταῖς θύ- 
ραις Η. 

κατά γε Β.}).Ε, Οεἴ6 11 κατά τε. 
αὑτοῦ) αὐτοῦ Β., αἱ Ἰηἴτα 14, ΒΌρτα 

1, 4.13. (Οὐδἰθιὶ αὑτῷ. ““ Βεοείΐθ τηο- 
πού (Ἰοοτο ΟΥ̓, 1, 30: Ν᾽ αυβα Ἰββι τη υτὰ 
ΠΥβαηασπη δοσθρίπηιβ, ΘΟΠΕΓΔΟΙΙΘ 
(ΔΙ Πογαϊ ἄδτη, 41 ργοίβοῦιβ οἱαβϑὶ 
ῬΥΟΧΊΤηΒ ροϑῦ ᾿υγϑαπάσιτη [αϊῦ.᾽" 
5ΟΗΝ. 

9. συμμάχοις Β.Ν. ΟὐδίεΥ! ξυμμά- 
χοις. 

ἐκ Λακεδαίμονος] Λακεδαιμόνιοι Κ΄. 

ἐκ οτι. Β., ἴῃ απὸ οἰϊατι Λακεδαίμόν, 
ΘΙΆΒΟ ΘΟΠΊΡΘΠΕΙΟ, αιοα ος ἔμπϊδβθ νἱ- 
ἀοίαγ. Αοοθηΐιβ ἀαρΡ]οχ ο]αβάθπι νἱ- 
ἀδίαν τηᾶηι8. Οὐηΐ. 1, 5, 2. 

1ο. αὐτὸν] αὐτοὺς Β. 
ἀνεβάλλετο] ἀναβάλλετο Ε΄. ἀνεβά- 

λετο Υ., οπ 68 ἀεί. 

Α.6. 

[6] 

[η] 
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"» " δ ’ ΕῚ Ἁ - ε " δ ς “- ΕῚ 4 

Ἐ7 φοιτᾶν ουὐκ εουὐυναβμῆὴν εἐμαῦτον πεισαι. υπίισχνουμαι υμιν αντι 

“ ἰ Ὁ 3}καὶ ς “- 9 χω ᾿ Ἄ «ἢ ᾽ “ 

των συμβαντων μιν ἀγαθῶν εν τῷ χρόνῳ ᾧ ἂν εκείνα προσδε- 

χώμεθα χάριν ἀξίαν ἀποδώσειν. ἀλλὰ σὺν τοῖς θεοῖς δείξομεν 
- , “ Φολν “Ὁ ’ ’ 

τοις βαρβαροις οτι και αἀνεὺ τοὺ εκεινους θαυμάζειν δυνάμεθα 
Ἁ 3 ᾿ - 

τοὺς ἐχθροὺς τιμωρεῖσθαι. 
5 Α Α ἤς μευ. ον ς ; Α Α ’ ς΄ 

Εὐπεὶ δὲ ταῦτ᾽ εἶπεν, ἀνιστάμενοι πολλοὶ, καὶ μάλιστα οἱ 

αἰτιαζόμενοι ἐναντιοῦσθαι, δεδιότες εἰσηγοῦντο πόρον χρημά- 
Ἁ Ἁ “ κ᾿ 

των καὶ αὐτοὶ ἐπαγγελλόμενοι ἰδίᾳ. λαβὼν δὲ ταῦτα ἐκεῖνος 
τι 5 ἢ ’ ΣΝ, κ᾿ κα ᾽ , 

Και εΚ Χίου πενταδραχμίαν εκαστῳ τῶν ναυτῶν ἐφοδιασάμενος 

13 ἔπλευσε τῆς Λέσβου ἐπὶ Μήθυμναν πολεμίαν οὖσαν. οὐ βου- 

λομένων δὲ τῶν Μηθυμναίων προσχωρεῖν, ἀλλ᾽ ἐμφρούρων 
»,᾿ Ἂ ἢ Δ ΚΑ ᾿ , Φ “ ’, 
οντῶν θηναίων καὶ τῶν Τὰ πβρβραγμᾶτα εχόντῶν ἀττικιζόντων, 

Α δια, ᾿ , κ , ᾿ ι ΩῚ ’ 
14 προσβαλὼν αἰρει τὴν πολιν κατα κράτος. τὰ μεν οὖν χρήη- 

Ι Ἷ ς “ Ν Α ἢ , 

ματὰαὰ πάντα διήρπαζον οι στράτιωται, Τα δὲ ἀνδράποδα 

πάντα συνήθροισεν ὁ Καλλικρατίδας εἰς τὴν ἀγορὰν, καὶ 
’ ΝΥ ’ ν ’ Α κ ᾿ 

κελευόντων τῶν συμμαχῶν ἀποδόσθαι καὶ τοὺυς Μηθυμναίους 

“- Ἁ 

οὐκ ἔφη ἑαυτοῦ γε ἄρχοντος οὐδένα ᾿Ελλήνων εἰς τὸ ἐκείνου 

φοιτᾶν) ἀεὶ φοιτᾶν Ἰζ. ΟΠΊ1580, αἵ 
νἹ θέα, θύραι. 

ἐδυνάμην) [ΔΌΤ] ἠδυνάμην. 
11. συμβάντων Β.1). (Οὐδίο] ξυμ- 

βάντων. 
ἡμῖν Β. (Οὐδίοτ ὑμῖν. 
ἀγαθῶν οτη. 9). 
ἐκεῖνα] ροοιηῖας Τ,αοθαζρηιοη ηνέ- 

ἑομάα5. ΔΒΌΝ,. 
σὺν Β.1}). (Οὐδίετι ξὺν. 
δείξομεν Ν΄. Οὐδίοι! δείξωμεν. 
ἐκείνους] ἐκείνοις Εἰ. 
θαυμάζειν] 1. 6. θεραπεύειν. Τάθηη 

ρα Ρ]αίαγοματη [,γΥ8. ο. 6. ῬΑΥθΑΓῸΒ 
αἸοϊξ πολὺ μὲν χρυσίον, ἄλλο δ᾽ οὐδὲν 
καλὸν ἔχειν. ΖΕΌΝ. 

12. οἱ αἰτιαζόμενοι] ΝΊαΘ ὁ. 4. 
ἐναντιοῦσθαι) ἀντιοῦσθαι Β. 
δὲ οι. Υ͂. 
πενταδραχμίαν) πενταδραχμιαίαν Υ. 
ναυτῶν] αὐτοῦ 
12. οὐ βουλομένων] συμβουλομένων 

τῶν τὰ πράγματα ἐχόντων] [π|6]]}- 
συπίαγ ργηοῖρο5 οἱυϊέαϊ5, φιυὴὶ ορῖϑιι5 
εἰ αὐοϊέϊι5 υαἰοηί. Οὐπΐ. ΑὈΥΘΘΟΠΙ 
Απίπηδᾶν. δα ΔΖ 5οἢγ]. Ρ. 12. ΖΕΌΝ. 
ὙΠΟ. 3, 72, 2: Τῶν Κερκυραίων οἱ 

ἔχοντες τὰ πράγματα ἐπιτίθενται τῷ 
δήμῳ. Εἰ 1014. 62, 4. 

προσβαλὼν] ἐμβαλὼν Κ. 
κατὰ κράτος) ϑεα ΤΙΟΘΟΓΙΙΒ 12, 

γ6. ΡῬγοαποη θη ΠΟΠΠΆ]]ΟΥΙΙΠῚ σΟπη- 
τηθπηοῦδῦ ; ̓πΠΠιιτηδηϊδίογη ἴῃ ΔίΠθηΙ- 
ΘΏ565 Οὐ. ΖΕΌΝ. 

14. πάντα Οτη. ῬΑΥΙΒ. ΠΘΒ01Ο 418. 
διήρπαζον διήρπασαν Β. αὖ 2,1, 

19. 
πάντα οΟτη. Υ. 

συνήθροισεν Β.1).Δ΄. (ὐεἴεν] ξυνή- 
θροισεν. ΤἸάδτη τηοχ συμμάχων. (ὑεἴεΥ] 
ξυμμάχων. 

ἀποδόσθαι] ἀποδίδοσθαι Κα. 

ἑαυτοῦ] αὐτοῦ Α.Ο.ΕὉ. ΑἸΑ. 
τοὐκείνου] ῬΥῸ τὸ κείνου Πογίδίιι 

ΤΠ ΘΟ, ΙΑ ΥὙΘΒΟΙΙΡΒῚ ἔογιηδιη Αἷ6ο- 
τσ. ΘΠ] ΘΠ5 ΤΟ τ185 νΘΥΌΙ δύ ῬΓῸ 
ἀνδραποδισθήσεσθαι. (ΗΝ. τὸ ᾿κεί- 
νου Ὁ).. ΜαΙὰ τὸ ἐκείνου. ᾿Ανδρα- 
ποσθῆναι (515) Β. (πῃ δογὶβίο ῥτῸ 
Γαΐαγσο σοπἤθγθη πη ααοα ΟὙτορ. ύ, 
1, 19, ΟΡΌΙΩΙ ῥγοθοηΐ τειχίσασθαι 
ἔφασαν ΡΓῸ τειχιεῖσθαι, εἰ Ῥ]αΐί. ΑἹ- 
Οἱ. Ο-: 31 ἴῃ]: Οὐκ ἔφη πρότερον ἢ 
ἐκεῖνον αὐτοῖς ὀμόσαι. 

[8] 

[9] 

15 δυνατὸν ἀνδραποδισθῆναι. τῆ δ᾽ ὑστεραίᾳ τοὺς μὲν ἐλευθέρους [10] 
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ἀφῆκε, τοὺς δὲ τῶν ᾿Αθηναίων φρουροὺς καὶ τὰ ἀνδράποδα 

τό τὰ δοῦλα πάντα ἀπέδοτο" Κόνωνι δὲ 

μοιχῶντα τὴν θάλατταν. κατιδὼν δὲ 

5 “ , 4. «ἢ 
ειἰπὲν οτι παύσει αὐυτον 

Ν ΟΝ Ω , « 
αυτον αναγΎομενον αμαὰ 

- ς ’ "587, ς ’ Ἁ ς ἋΣ ’ “ δ“ 

τὴ ἡμέρᾳ, ἐδίωκεν ὑποτεμνόμενος τὸν εἰς Σάμον πλοῦν, ὅπως 

15. τοὺς δὲ---φρουροὺς καὶ τὰ ἀν- 
δράποδα] Μ ιπὶ Ἰοοὶ δηϊπιδαάνονι 
Τμβοποϊαναβ, 4] π᾿ ΤΠΔΥΡΊΗΘ τούς τε 
Ροϑαϊ, οἵ Ἐς: Ῥοτίᾳβ, 4] καὶ τοὺς 
τῶν ᾿Αθ. φρουροὺς, τὰ δὲ ἀνδράποδα 
σοη͵θοῖς. (ὑΔ]Π]ΠἸογα 48. ΘηΪπὶ ῥγοΐθβ- 
58 6886 αἰἸοϊαῦγ (ἀγοθοστη Π.]]ΠΠῚ 
γϑηαιἔιπ 11], εὐ 86 Ορθδτηῃ αἰδί ΓΤ 
αὖ ΑΥΠΘΠΙΘηΒ685. ΤἝΟΟΠΟΙ ΠΘηΐΠ) ΟἸΓῚ 
ΤΔοΘαφοΟη}15.  ΟἹΗτιΒ τ πα 
τούππὶ ἢος, τοὺς δὲ---ἀφρουροὺς, βρυ- 
τίατη οθηβιῦ; δ εἰιβκπιθ τοὺς μὲν 
Μηθυμναίων ἐλευθέρους ---- φρουροὺς 
ἐφρούρει, καὶ εἰ οδίεγα. αυϊάθηη 
Ρδυίοι]α δὲ τηπΐαΐα οτπὶ [ΘΟ ο]ανὶο 
Ἰονίογθ θιημθπαδίοπθ ασδἤαηοίτι 56η- 
ΒΌΠῚ ψΘΙη ταϑίϊα!. Δ οσΔθι]0 ἀν- 
δράποδα δἀάϊίαπι δοῦλα [,Ἔχίοοη Χο- 
ΠΟΡΠοπίθυη δῦ 6886, αὖ Ἱπ6] ΘΕ Υ 
608 ᾶπη δηΐθ σΟΠ ΠΟΘ ΒΕΓΨΟΒ []15568. 
Θιδτη ᾿πίου ῬΥθ δ ΟΠ 6 ΠῚ ΠΘΒΟΙΟ 8 81] 
Β1η0 ῬΙΟθαΐα]. Δ ΙαΘηΓΥ ἴδιηθη 6χ- 
ΟΙΡῚ ὐόθοὶ ΘΓ] Πδί], απ058 θ6118 διιΐ 
ῬΙΘάοη65. βου] ] 6 πη δα ΟΟΠαΙΠ]ΠΟΠΘΠῚ 
τραορογαηΐ, φποα νεῦθοὸ ἀνδραποδίζειν 
Βισῃιβοαίαγ. 5ΟΗΝ, Νοη ϑβαιϑίδοϊ 
τούς τε. 

ὰ ἴῃ τὰ δηΐα ἀνδράποδα 15. ἴῃ τᾶβιιγα 
ἀπδτατη 1 ΓΘ Ἁστιπη. 

μοιχῶντα τὴν θάλατταν) Ρ]ἰΑγοῆτιΒ 
Μογ. Ρ. ττοὸ Α. οὄχρ]οαῖ αἰσχρῶς 
καὶ κρύφα πειρᾶν καὶ παραβιάζεσθαι 
τὴν θάλατταν. Ἐπ] ἀΘ μη νογίθ τη : 
ηιαγὶδ αοηυίηγιι αἰοητίγη,, φιῖρρο φιοα 
6586, ΤΠ αοραωηιοηογιη, ΟΟηΐγα 715 
7αδῳιι αγίλϑιι5 ηιαϊὶδ δἰδὲ αὐγόοψαγο. 
[6 τ ἴρ88 νἱάβθ σᾶρ. ριφοθά, ὅ, 20. 
ΖΕΌΝ. 

ἀναγόμενον» ἅμα] ὐΠοη εὐπῇ Με- 
ΓΠΥΠΠΔΠΊ, οἱ δα Ορθπὶ [δυο παδιη 
Ρτγοΐθοίιιβ γαῖ, σαρίδιμη 6886 οορθο- 
γιββοῖ, δα Ἰηβυ]απὶ ααδπάδιη οχ πι- 
ΤΠΘΙῸ ΘΆΓΙΙΏ, 4185 οθημηι ὙΟΟΔΗΓΌΓ, 
ΡΙΌΡΘ [μοβὈτιΠὶ 5126, ρευποοίαν!ξ. ᾿ηα6 
ΡΟΒίΓΙαΙΘ πηᾶπθ β8ο]ν], τπὖ ΠΟΥΓΔΙΏΘ 
ΟἸΠῚ Ο184586 ΠΟΒΌΠη, α188 τη τ] 16] 6 
Δ] Ότη Ἰοηρα Βαρογαθαῖ, Βα Ὀὐουαρθ- 
τοί. Διᾶθ Π)ιοάογ. 19, 77. ΖΕΌΝ. 

ὑποτεμνόμενος τὸν εἰς Σάμον πλοῦν] 
Ἰηξογοϊμαιθη5 (Ὁποηὶ οὐγδηι αὐ 8α- 
ηγισι. ῬὨοΙ 5 5. δια νοτῸ σγουρὰ 
ὕποτεμν. τὸν πλοῦν ἸηςοΥρΡΓοίαίι διὰ 

τῶν συντομωτάτων πλέων, ἵνα κατα- 
λάβη τὸν διωκόμενον. Ἐα]διι5, αἱ 4ο- 
εοὐ Μοσιβ. (ὐδίθγιτη ΠΙΟαοΙΒ ο. 78. 
(ὐΠοΟΠθη οὐ 40 ΠΑΥΙΡι5 αἱὖ δᾶ 
Μι]θηθη οἤ παρ 556, σϑ]]]αβ 30. 80 
ΒΟΒΌιι5. ἴῃ [θυσᾶτη ΘΟΙΏΡΪδαΒ. [111886, 
ααϊθαβ ἀοιημαδ ΤΘ]1ΟὉ]15 τη} 65 οἵ ἡδαΐδ 
ΜΙ]Θηθη 86 σοη ]ουϊηῦ. (ὐΠΟΗ 5ία- 
ἄτη δαϊίππη δα ροχίαπῃ οὈϑίσαϊζ, α 6 
αατη Ποβίθβ Υἱ 1ΠΊΤΆγ6 σοπδηΐαγ, Ρὰρ- 
παὺ ΟὐΠΟη οχ Ὡδυὶθυ5 ἴῃ δαϊία ροΥ- 
{π8 ΒΔ ΠΠ0 018, απιοτη ἰδ πάθη οσσπρδηΐ 
ΤΠ ΔΟΘαροΟη11. θα σϑ]]αθᾶ ΘΧΡ]ΙΟΔΓΘ 
οἴ οὕτὴ ΧΟΠΟΡΠΟΙΐΘ ΘΟΙΠΡΑΓΑΓΘ ΠΟᾺ 
Ἰισθῦ, πἰδὶ βιύατη Ἰοσουιπη 616 σΟρΪ-. 
{ὰπ| Πα])6 85, δα 46} ἴῃ Βθααθηίτι5 
ΘΌΙΔ 1 ἸΘοΐου αὔΐθπαθσα ἀθθοῖ. [ρἹαΓ 
46 παΐατα οἱ δτα Ἰοσοχθτη ᾿ΐα Μιοάο- 
ΤΌΒ 15, 70: Ὁ γὰρ εἴσπλους, ὑ ὑπὲρ οὗ 
διηγωνίζοντο, λιμένα μὲν εἶχε καλὸν, 
ἐκτὸς δὲ πόλεώς ἐστιν. ἡ μὲν γὰρ ἀρ- 
χαία πόλις μικρὰ νῆσός τίς ἐστιν' ἡ δ᾽ 
ὕστερον προσοικισθεῖσα ἐπὶ τῆς ἀντι- 
πέραν ἐστὶ Λέσβον, ἀνὰ μέσον δ᾽ αὐ- 
τῶν ἐστιν εὔριπος στενὸς, καὶ ποιῶν 
τὴν πόλιν ὀχυράν. ἈᾺ αἀπιθπὶ Ἰοοιιπὶ 
ΝΥ 6ββϑιηρῖι5 αἰξα}ῦ Ἰοσπι γα Ὁ ἢ]Β 
13, Ῥ. 6τ7, απθ πα ΒΙΠῚ] οιηθη ἁν]ῦ, 
Ὦμππο: Ἔχει δ᾽ ἢ Μιτυλήνη λιμένας 
δύο, ὧν ὁ νότιος κλειστὸς τριήρεσι, καὶ 
ναύσταθμον ναυσὶ πεντήκοντα" ὁ δὲ 
βόρειος μέγας καὶ βαθὺς χώματι σκε- 
παζόμενος. πρόκειται δ᾽ ἀμφοῖν νησίον 
μέρος τῆς πόλεως ἔχον αὐτόθι συνοι- 
κούμενον. Ῥαιιβδη]ὰ5 ὃ, 20, 2, Μερα- 
ἸοΟΡΟ]Ιη αἱ αἰνι αὶ τηράϊο ἤπνιο Ηε]185- 
Βοηΐβ, ἀαθτηδατηοάτπη Οπιάστη οἱ 
ΜΠ ]οπθπ δίχα οἱ εὔοιποι νέμουσιν. 
Ιπθ01ὰ Ἰριθαν ραγίθιη 18 ̓ ρβ 8 ἴα- 
σογ αϊἸοιῖαν ἃ Ῥαμπβαπὶα οἱ ϑίσγαθοηρ, 
οατὴ ἴῃ Πιοάοτο αἀπθιαπ 5᾽ῖ, 8π Πᾶ- 
ὈϊζαΓΟΠ65. μουαϊηατη ΠαὈιθυς. ασὶ- 
Ραχη ἰρϑαμη τῶν Μιτυληναίων ΔρΡΕΙΪαΐ 
ΧΟΠΟΡΒΟῚ Ἰηΐτα δ. 22. Οὐοηΐτα Ατἱ- 
βίοίθ]68 βθρ᾽ βοι]8 τῶν Πυρραίων. Τὰ 
ἴῃ Ηϊδβ. ΑΠΊτηΔ]. σ, 15. ἐν εὐρίπῳ τῷ 
τῶν Πυρραίων. ἈΑΠΙρΟΠτΙΒ (ὐαυυϑέϊιιϑ 
ΜΊγΑὈ1]. ο. 171. ὁ6χΧ Ῥμαηὶὰ Εγθϑὶο 
Βαθοῖ τὴν τῶν Πυρραίων λίμνην, ὅταν 
ἀναξηρανθῇ, κάεσθαι. Ἰίονατη Ατὶβίο- 
[6168 Η. Α. 9, 37. ἐκ δὲ τοῦ εὐρίπου 
τοῦ ἐκ Πυρίου, αΌϊ τοοῖΘ αΖα: 46 

Α.Ὁ. 
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μὴ ἐκεῖσε φύγοι. 
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Κόνων ὃ᾽ ἔφευγε ταῖς ναυσὶν εὖ πλεούσαις [1 17 

διὰ τὸ ἐκ πολλῶν πληρωμάτων εἰς ὀλίγας ἐκλελέχθαι τοὺς 

ἀρίστους ἐρέτας, καὶ καταφεύγει εἰς Μυτιλήνην τῆς Λέσβου 

καὶ σὺν αὐτῷ τῶν δέκα στρατηγῶν Λέων καὶ ᾿Ερασινίδης. 

Ευσρο ῬΥΥΓΠΦΟ; 6Χχ απὸ ΤΥ] ΌΓΡΊΒ 
οιηθηάανι εὐρίπου τοῦ Πυρραίου, 
4αοα τϑοθρὶῦ (ὐὑτηῖιβ, νοὶ τῶν Πυρ- 
ραίων, αιιοα Θοαυϊάθηη ρτοῦο. ἴῃ οο- 
αἴοθ Μβάϊςθο εὖ νουβίοπμθ (ἀὐ ]θ]τηὶ θϑί 
Πυρία. Ἰ)εϊπαδ 1Ό1 οϑῇ : περὶ δὲ τὴν 
Λέσβον καὶ τὰ πελάγια πάντα καὶ τὰ 
εὐριπώδη τίκτει ἐν τῷ εὐρίπῳ. [701 
οοάθχ (αὐ ]ο] πὴ] τϑοῦϊβ Παρὰ 5οτ]- 
Ρίαπη, ΟἸΏ]5815 νΘΥΌῚΒ περὶ δὲ τὴν Λ., 
810 : πάντα δὲ τὰ πελάγια καὶ τὰ εὐρι- 
πώδη τίκτει ἐν τῷ εὐρίπῳ. ᾿ΙοΥϊπι5 οβ 
ἸΙοοὰῦβ Ὧθ (ἀθπογαί. Απὶπηα]. 9. 800 
ἤπ6Π : ἐπεὶ γὰρ Χῖοί τινες ἐκ Πύρρας 
τῆς ἐν Λέσβῳ τῶν ὀστρέων διεκόμισαν 
ζῶντα καὶ εἰς τόπους τῆς θαλάττης 
τινὰς εὐρωτιώδεις καὶ ὁμόρους ἀφίεσαν. 
ὉὍΌῚ νεγβϑῖο (1 ]6] πὴ} νοιαβία Παροί : 
Ουϊάδιη θηΐτη οχ ΡΙτγα---ἰη Ἰοοὰᾶ ἢπ- 
ΧΙΌΠΙα οἵ Ἰαΐοβα. 1,θρὶῦ δὐρῸ ΟἸ] τ 
ΔΙΠΘΥ Βορύαπι, πὖ οὔδπη (ἀαΖα, 4] 
Ἰοσα ααθθαδῃ) ΤΠΔΙῚΒ ΓΘΟΙΡΙΌΟΙ ϑοϑίμϑ 
οὐ Ἰαΐο 5 πὰ μαρθοῖ. {ὐίογαπα εὐρι- 
πώδεις ὨΔθ τ Βουρίαπι ; ὁμόρους ηπο- 
ΤΠ060 510 6χ ψϑϑί!0}}18 νϑίθυὶβ 80 11Ρ- 
ὑπτοθ ΘΠ] ἀλη πηι ΟΠ ππ ΘΧΟΟρῚ- 
ἰανὶ. ᾿ΓΠΘοΟρηγαβίθβ ἢ. 9]. 3, 1ο. 
1.6801 τὸ ὄρος Πυρραίων πιτυῶδες τηθ- 
χτηογαῦ, ἀπᾺ 6 Ε]ΙΠ118 τύ, 5, 10. μέ ἴη, 
1,οϑῦο αὐοοϊαϊέ, Ἰποθηδὸ πϑηῖοῦο Ῥυγ- 
γίαο. Ἰάδτη 21. 8. 7. ἔπ Ῥυγγίσα {{ι- 
μιθη, φιιοα ΔΑ ρηγοαϊδίμην υοσαΐμγ, 5{6- 
γος ζαοϊξ. αἱοϊ οοα α. φυϊάδιη Ῥυγγῆα 
Βαθεπί. Ῥυυγῃαπι βἰζατη {1556 Τπχία 
ΠΟνΆτη ὉΠΌΘπι ἀοοεΐ Ἰοσὰβ Του α1415 
3. 18 οὖ 25. σΟΙηρΑΥδΐίο α. 6. Νοιηϊηδΐ 
Ῥγυνθδπὴ ᾿Ἰζθγιιτη ὃ, 22. ΡῬυυσῃδτη τ- 
ὈΘΠῚ ἃ ΤΠΔ1Ὶ Παιιβίατη, δ βιαθαΓὈ]Π 
δ] αβάβθπι ΠΟΙΏ]Π1Β ΤΟΙ] απ ἔαἶβ86. 6 
σα θοπο 1. ο. αἰδβοῖτηβ. πο ἰδπι- 
Ρογα ᾿πἰουαπίπτη ΔοοΙ ἀους ἸρποτΟ :; 
864 Πυρραίους δτη6ῃ. ΒΘΟΡ 156 1}16 πη6- 
τηογαΐοβ δ ἴθσθ ὉΌΙατιΘ ἃ ΠἸΌΓΔΙῚΒ ν]- 
ῖοβ τθρευῖο. [1{ὰ 1)1οάοτιιβ 13, τοο. 
Εϊδοπίουτη, ομϊββα ΜΙ ]ΘηδῈ ορρυρ- 
ΠΕΓΟΠΘ, ΘΟΡΙα5 ἰουτθϑίγθϑ ἀὐιχὶββα δἱΐ 
ἴῃ ὉΓΌΘΠη βοοίδιη, εἰς τὴν Πυρραίων 
πόλιν. ὕὔτθειη ῬυγγΠδῖη ΒΟΥ 5. 6 ΠῚ 
 ιοάογαβ 17. 29. ΒᾺ ΟἸγτηρίδ δ 111, 
3. ΘΟΙΏΠΊΒΠΊΟΥΑνΙ. ααϊάθη, ΟἿΓ 
ΘΌΓΙΡΙΙΒ αἀἸσαίαγ τῶν Πυρραίων, οἴ Δἃῃ 
αἰνθυβιιβ 80 θυτὶρο ΜΙΟ]ΘΠΦΘΟΓΊΙΠῚ, 

αποα [ἀΠ]6η Υἱχ ΟΥ̓Θ0, Τὴ6 ΠΕΒΟΙΓΘ 
[αΐθου ; ΠοΟ [ΔΘ ΘΧχ Ἰοοΐβ 811{18. ρὰ- 
δεῖ, 8 πτῦθπὶ ΜΙ ]Θη6η. Ρουΐυτηαιιθ 
ὉΤῸ6. ν]ΟΙητΠΔ ΠΑΥΙρ ΔΉ  τι85. ὨΠ]] τὴ 
Αἰϊατη δαϊαση ραύϊββθ ὨΪΒ1 Ῥ6Ὶ ΘΌΓ]]- 
Ρὰπη. (ὉποΠ ἰρΊταΓ ροβίααδιη ΡΕΓ 
ΘΌΓΙΡΙΠΙ ἹΠΡΎΘΒΒΙΒ ΠᾶνῸΒ. 5.188 580 
τηοοηἶα ὉΓΌ1Β ἴῃ ροσύαπῃ σοί γαχ βϑο, 
ΘΌΓΙρΡ απ δ] Βα δα ϊίπι8 ΟὈΒίΓΆΘΓΘ οο- 
Πδίτιγ, π6 (Δ ΠΟΥ ῦ 85 ἸΠρ θα δι. ρᾶ- 
[ογδΐῖ, αιαθπὶ διηθη 1116 Ρουγαρι, οἵ 
ΠΑΡΘ5 51.185 1 ΡοΥΐα αἰΐθσο, 80 ἀτῦθ 
τοιηοίο, οο]]οςανΐ, δία δᾶθοὸ τὸν 
ἔκπλουν (ὍΠΟΠΙ τοὶ άθγθ ροίαϊ, 
αὖ (Οποη 111 τὸν εἴσπλουν, 1. 6. ΘΟΥΊΡΙ 
δαϊζατη ΟΟΟΙπάογθ σοηδίιιβ οί. Εὰχ 
ὮΪ5. ΟΠ 18 ΔρΡΡΆΓΟΓΘ Ραΐο νουθᾶ 
ΧΘΠΟΡΠΟη 5 ἕξυνεισέπλευσεν ἐς τὸν 
λιμένα 6586 ᾿ηΓ6]Πσοπαδ (6 ροτίπ το- 
τηοίο 80 ᾿ρ8ὰ τπ0ῦ0 6, ἴῃ δα] ΘΌΓΙΡΙ οἵ 
ἔοτίβ ἴῇ δᾶάνειβα ᾿ηβα]α ϑιϊῖο. (Οὐπίτα 
(ὐὐποη οσοαραγνογαῖ Ῥουύαπ) ἰπίθυϊο- 
ΤῸΠῚ 50 1ρ8ὰ προ. (ὐΟποΙβιι5 ἸρΊΓαΣ 
ἴῃ πος φροτία τϑοΐθ αἸοὶ ροίθϑί κατα- 
κλεισθεὶς ὑπὸ τῶν πολεμίων ᾧ. τῇ. Ὁ] 
αἸἰδβρυϊαϊοημθη Ζθαη ναϊ]ραίαπη 46- 
[πα ΘηΓ5 π6Ὸ ᾿Πΐ6]ΠΡῸ π6 ΡΙΌΡΟ. 
(ὐδίοσαπι Ραρπδιη οἵ νἱοϊουϊαπη Οο- 
ΠΟΉΪΒ, 488 ἴδ Ργθοθδβαγαῖ, ΟΠ 
Πιοάοτο 12, 77. πᾶυγαΐ ΡΟ] θη18 1, 
ἥδ ΘΗΝ: εἰ δπῖ ΤΠ 411. 
Ἡ!8[. νο]. 4. Ρ. 104. 6α. 8. 1847. 

φύγοι Β. Οὐείοιϊ φύγῃ. 
16. ἐρέτας] ἐρέτρας 5. 
Μυτιλήνην [ΔΌΓῚ Μιτυλήνην ἢϊς εἴ 

1ηἴτγα. 
σὺν Β..Ν. (Οὐδίοει ξύν. Πάρτῃ πηοχ 

συνεισέπλευσεν ῬΙῸ ξυνεισέπλευσεν. 
Λέων καὶ ᾿Ερασινίδης Ηφος ποιηϊπᾶ 

τηθτο βαθροοία νἱἀθηΐαγ ΜΟΓΪΟ : Πδπῃ 
Τιϑοπίθηι ΠΟ ἔπ|556 ἢ ΠΕΤΊΘΙΌ ἀθοθῖῃ 
ἸΠΟΥΌΤ. ῬΥθούΟΓ ΠῚ ΟἸΧΊτητι5. Βαρτα δα 
6. 5. 8 τό. Ἰθεῖπαθ πος ἘΥΑβΙ 468, 
ΟΠ Ῥᾶι]ο ροβύ ργΌ ο δα ΑΥρὶηιιβαβ 
Ἰη θυ πιθοῦ ᾧ. 290. ὰῆᾶὰ οὑπὶ (ὉΠΟΠΘ 
Ὦϊο ΟὈΒΘΘΘ5. 6556 νἹἀθίασ, ΠἾΒ] βίαίιδϑ 
ΘΌΤη ἴῃ θὰ Πᾶν 6 ΘἤπιρΊββθ, 4188 ΠηΔη1- 
Ῥὰ5 Ποβίϊατηῃ θἰαρβα ρϑυγθποῦῖΐ ΑΤΠ6- 
ὯδΔ8 8.22ὥ. [16 '|κ6ὸ οοπ]θοΐαγα 
το ]α, ἃ8 νγὸ ἢᾶνο ἀἰγθδαν (δα 1, 5. 
106) ΟὈϑευνϑα, θχρ δὶ 811 {πα΄ 15. οὉ- 
Β6αγ6 δρουΐ [ΘΟ ; 80 {παΐ {π6 ἰθχὶ 
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Καλλικρατίδας δὲ συνεισέπλευσεν εἰς τὸν λιμένα, διώκων ναυ- 
Α Ἁ -- 

ιγσὶν ἑκατὸν καὶ ἑβδομήκοντα. Κόνων δὲ ὡς ἔφθη ὑπὸ τῶν [12] 
’, Α ΕῚ ’ ΄ Α ΄- 

πολεμίων κατακωλυθεὶς, ἠναγκάσθη ναυμαχῆσαι πρὸς τῷ λι- 
’ ᾿ ϑ ᾽, “- ᾿ ε 5. ς εἶ “ 

μένι, καὶ ἀπώλεσε ναῦς τριάκοντα" οἱ δ᾽ ἄνδρες εἰς τὴν γῆν 
ς ’ οἶ Α Α “ - ’ Ε ς Ἁ 

ἀπεφυγον᾽ τὰς δὲ λοιπὰς τῶν νεῶν, τετταράκοντα οὔσας, ὑπὸ 
“ ε ΄σ ’ ε ’ 

ι8 τῷ τείχει ἀνείλκυσε. Καλλικρατίδας δὲ ἐν τῷ λιμένι ορμισα- 
᾽ Ξ 3 “ Ν “᾿ Ε Ν ε “- 

μενος ἐπολιόρκει ἐνταῦθα, τὸν ἔκπλουν ἔχων. καὶ κατὰ γῆν 
“ ’ 

μεταπεμψάμενος τοὺς Μηθυμναίους πανδημεὶ καὶ ἐκ τῆς Χίου 
’ κ ᾿ ᾿] ΦπΠῪ 

τὸ στράτευμα διεβίβασε: χρήματά τε παρὰ Κύρου αὐτῷ ἢἦλ- 
“- Α “. Α Α 

1Ι9θεν. ὁ δὲ Κόνων ἐπεὶ ἐπολιορκεῖτο καὶ κατὰ γῆν καὶ κατα [13] 
ΡΝ Α Α 

θάλατταν, καὶ σίτου οὐδαμόθεν ἣν εὐπορῆσαι, οἱ δὲ ἄνθρωποι : μ . 
΄' “- Ὶ Ἁ 

πολλοὶ ἐν τῆ πόλει ἦσαν καὶ οἱ ᾿Αθηναῖοι οὐκ ἐβοήθουν διὰ τὸ 
Π Ις “" Ψ “. “ΟΡ ΝῚ Ε 

μὴ πυνθάνεσθαι ταῦτα, καθελκύσας τῶν νεῶν τὰς ἄριστα πλε- 
’ὔ ’ Ψ ὔ Ἄ ς ’ 9 ς “ “ ΄- Α 

ούσας δύο ἐπλήρωσε πρὸ ἡμέρας, ἐξ ἁπασῶν τῶν νεῶν τοὺς 
᾿] ’ 9 ’ ω ’ Α Α ᾿] ἰ “ Ι “ 

ἀρίστους ἐρέτας ἐκλέξας καὶ τοὺς ἐπιβάτας εἰς κοίλην ναῦν 

2ομεταβιβάσας καὶ τὰ παραρρύματα παραβαλών. τὴν μὲν οὖν [14] 

τηϊρηῦ βίαπα νυ] Ππουΐ ΔΠΥ Δ] ΓΘ δ οι. 
ΘΟΠΠΘΙ ΟΥ̓ 5. σΟΠ]ΘΟῦΓ6. 15 ΘΟΠἢγπηθα 
ὈΥ {π6 ἔδοίβ πηθηθοπθα ὈΥ [ωγ8188. 
ΗΒ. οἸἸθη 5. 5}1ρΡ νγὰβ σβοκοηῃθα [6 
Ῥδϑί βϑϑ]]οῦ ἴῃ {πῸ ἢδοι ; οὐ {15 80- 
σοπῃηΐ, αἴου {π6 ἀθαίῃ οἵ Αὐγομοβίγα- 
ἴπ8, ΕΓΑΒΙ 165 τσθηῦ οη Ὀοδτα οἔὨ [{. 
ΤῊΙ5. ρτόνοβ ὑπαΐ, 1 Αγ οβδίγαίιιβ 8δο- 
σοπηραηϊθα (ὐποη [0 ΜΙίν]θηθ, Εἶτα- 
51η1068 τνᾶϑβ Αἰγθααν [Π6Γ8 : 50 {Παῦ {Π6 
αἸΠΠοα]γ ἀθουῦ 15 ῬΥΘβθηοθ αὖ ΑὙρὶ- 
Ὠϊι886 ϑγου]α 5111] τοιηδη. Απα 1 ἢΪ8 
ΘΆΠΟΥ νγὰβ δοοοπηΐθα [Π8 ξαβίαϑβύ 58116Γ, 
10 ηυιδέ ἕνα Ὀθθὴ οπθ οἵ {Ππ6 ὕννο 86- 
Ἰδβοίδα ἢν ὐοποη. ΤΗΙΒΙΝΑΙ, 1. 
ΤΙΒι.: νοἹ. ἀν. 188: δ... οὖ. 1841.]} 
Οοπίτα Ατομοβίσαϊιπη, ππτιπ οχ ἀ6- 
ΘΙ ΡΙΘΓΟΥΙ 18, στὴ (ὐὐποηθ ἰπο]ὰ- 
ΒΌΠῚ 6588 οὖ ἴῃ ΟρρΙο ΜΙ]θηθΟ ΟὉ]- 
1886, ΘΧ Ιοοοὺ [γϑῖθ Ρ. 701. δα. Β. ρτο- 
Ῥαΐ Μοῦιιβ. ἴσα ΡΓῸ ψϑυ]8 ΤΠ θ0Ή, 
οἱ Πἰγαδίηϊαϊοδ, αὐ οοτῖθ ΡΥῸ ΠΟΙΠΪηΘ 
Τ,ροη δ, ἩΟΒΌΓΟ ΙΟ60 ΓΘΡΟΠΘΠ τη 6886 
νἹἀθίαγ “γοἠοεέγαϊ, ποτηθη. 5ΟΗΝ, 

[7. πολεμίων ΕΤ. Ρογύαβ. [1ΌΥῚ πολι- 
τῶν. ““(ὑποά ἴδο116 ἀατηηδῦ ΓΟῚ παΐαγα. 
ΜνΕΠΘη ΘΙ ΘἢΪ ΠῚ Οτιπλ 10815 ΑΙΠθηϊθη- 
Β1θ 118 [ΔοΙθθδηΐ : Ποβίθβ νθῖῸ, 4αἱ ξυν- 
εἰσέπλευσαν εἰς τὸν λιμένα, τοοΐθ Ὠϊς 
δηΐου θυ 888. (ΟΠΟΠΘπηαπ6 8} δαϊίιι ἴῃ 
ΡογίαπηΊ ΡγΟΠΙθΘΓΘ ΟΟΠΔΓῚ 6586 (6 
Ροββαηΐῦ, Ομᾶγο πἢθς οϑὺ αυοά οὐτὴ 

βοάδηῃ Ῥοτίο οἵ [,θοποΐαν!ο κατακωλυ- 
θεὶς τηπΐθηητιβ ἰῃ κατακλεισθείς. 10)68 
δια Ἰοοὶ οὐ ἢὰς ρᾷρμα νἱᾶ. ΠΙοάοσιιβ 
13. 70. ΖΕΌΝ. Βαυϊάθῃη κατα- 
κλεισθεὶς Ῥγδοΐοτο : 8] οαα] Δα! απ 
ΟΡογίτξ Ἰὰ ἃ απο δτοθθαίαῦ (ΠΟΙ. 
5ΟΗΝ. ᾿θριαθ νοῦθο κατακωλύειν 
816 τιῦπι ΧΘΠΟΡΠΟΗ. 

ἠναγκάσθη) 5611]. π6 αγοογοέίμ αὖ 
ορρίαο. ΔΕΌΝ. 

ναῦς τριάκοντα] [ἀ[θγαΒ ς τρ ἴῃ Τᾶ- 
5ιγα Β. 

18. ἔχων] ἢ. 6. κατέχων, οδέϊηθη5 
οϑέψι, ρογέιι5. ΖΌΝ, 

γῆν] τὴν γῆν Ἐ. 
10. καὶ κατὰ γῆν] κατὰ γῆν δ τὶ 
σίτων] σῖτον Β.1). σίτων 5ιρτᾶ 

ΒουΙρύο τὴ. ὈΓ. οὐ Υ'΄., αποα τοβῦέα!. 
εὐπορῆσαι] [ἀτιογὰβ αἱ ἰπ ταβιιγα Β. 
κοίλην] κοιλὴν Β: 
παραρρύματα παραβαλών] ὅδηβι ἢας- 

δ᾽ζαηῦθ [βοπο]αν}} Θπηθ Δ ΟΠ πα τα- 
ΟΘΡῚ ΡτῸ βουιρίασα του παραλα- 
βών. Δα πἀϑυχὰ πανῖαπι ἰδοϊατιηι δα- 
ΒΙθΘηΐιγ δέρρεις καὶ διφθέραι ἃ ῬοΙ]- 
Ἰποθ. τ, ρῶ: «60 19, 154. Ῥμαογα 65 
παραφράγματα εἰ παραπετάσματα νο- 
οαΐ. ῬοΪγϑηυβ 2, 4: 12. δέρρεις οἱ 
φράγμα καταλαμβάνειν αἰχὶς ἴῃ πος 
πα, Ὁ] (ὑαϑαι θοηι8 καταβάλλειν 6 
ΧοΠοΡρμοηΐθ οουγοχὶῦ. Οὐ Θρ ἤδη ρζι- 
ἐθ05 Ἰπίογργοίαίιιβ οϑύ α Ιοοοὸ Ψ}1 - 



ἘΠ Ὲ 

«- ’ 6 ς - " δὲ 

ημερᾶν ουτῶως ανείχον, εις ε 

ἐξεβίβαζεν, ὡς μὴ καταδήλους 

ΘΑΡΊ: 

Ἁ « ’ 93 Ν 

τὴν εσπεραν, επει 

47 

’ ᾿ 
σκοτος εἰη, 

᾿ “- ’ὔ “ 

εἶναι τοῖς πολεμίοις ταῦτα ποι- 
΄- ’ὔ δὲ ς , “ ’ “ ’ ς δ) "ὃ 

οὔντας. πέμπτη ὃὲ ἡμέρᾳ εἰσθέμενοι σῖτα μέτρια, ἐπειδὴ ἤδη 
’ « ’ χω ᾿ 4. ὦ “ 9 ’ κὺ Ἀν 

μέσον ἡμέρας ἣν καὶ οἱ ἐφορμοῦντες ολιγώρως εἶχον καὶ ἐνιοι 
“"} Ἷ “- ’, ᾿] ς Α ΝΗ; 

ἀνεπαύοντο, ἐξέπλευσαν ἔξω τοῦ λιμένος, καὶ ἡ μεν επι Ἐλ- 

21 λησπόντου ὥρμησεν, ἡ δὲ εἰς τὸ πέλαγος. τῶν δ᾽ ἐφορμούντων [15] 
’ " ᾽ὔ φ ’ Α 9 ᾳ 

ὡς ἕκαστοι ἤνοιγον, τὰς τε ἀγκύρας ἀποκόπτοντες καί ἐγειρο- 
΄ δὶς. 9 ’ 

μενοι ἐβοήθουν τεταραγμένοι, τυχόντες ἐν τῇ γῆ ἀριστοποιού- 
ς 3 Α ᾿] Ἁ , ι] ,ὔ 

μενοι" εἰσβαντες δὲ ἐδίωκον τὴν εἰς Το πελαγος αφορμήσασαν, 

Α ο "“ « ’ ’ ᾿; ᾿. , ’ 

καὶ ἅμα τῷ ἡλίῳ δύνοντι κατέλαβον, καὶ κρατήσαντες μαχῇή; 
᾿] Υ͂ 3 -“ “ Ἀ ᾿, 9 “- ς [4 

ἀναδησάμενοι απηγον εἴ, ΤΟ στρατόπεδον αὐυτοις ἀνδράσιν. 

ἡ δ᾽ ἐπὶ τοῦ ᾿Ελλλησπόντου φυγοῦσα ναῦς διέφυγε, καὶ ἀφικο- [τ6] 

Β8715 Β. Οὐ. 2, 24. 001] εβδὲ : ϑοαρῆαξβ 
παυϊμηιν πιασπατγιηι οΥαἰὶδι5 ρἐνἐοὶδαιιο 
οοπίοωϊέ, ἐδᾳιθ ηυϊῖΐο5 αοἰθοίοἙ ἵηιρο- 
διέ Αηίοητιι5. παραρρύματα συ] 88 
τηςογργοίδξιτγ δέρρεις, σκεπάσματα, Π6- 
ΒΥΟὮΠΙ5 δέρρεις. ΧοΠΟΡΒΟΙ ἰηΐτα 2, 
Ι, 22. παραβλήματα παραβάλλειν ΑἸχΙί. 
ΒΟΉΝ. Οοηξ. ΒοροΚΉ. {Πγζιμιάρη εἶδον 
ὅα5 ϑερισοδθη, αἷθ5 Α{{ἰδοίοη, Θέααίο5 
Ῥ- 159. παραρύματα Β., τ Ἰηβο1Ρ- 
(1068 1. Ὁ: 

20. ἀνεῖχον Β.Ο..Η.Ν. Οὐξίειϊ ἂν 
εἶχον. 

ταῦτα ποιοῦντας] ἢ. 6. Ομῆν 6 ἨαῦΘ 
ἤη {έέιι5 οδοθηἰογοηΐ οἱ ἤπια ααἱ παυθηι 
γοαϊγοηΐ, ζογία556 Κγιηιοηϊ Ἰπιρογίαηαϊ 
οαιδα. ΔΕΌΝ,. (ὑὐαυϑαπὶ ἤΠιιηθηΓ 
᾿πΡοΥΔ 6] οἰϊατη ΜογαΒ δα !]αϊῦ, Θ81- 
418 5101 ΤΘΡΘΙΪΒΕΘ ν]Βι15 δϑῦ 1Π ψ 18 
εἰσθέμενοι σῖτα. Ν᾽ ΘΥΌΙΩ τη] 1 πὶ σαυιβἃ 
οτπηΐα ἤπηΐ Γαγῦ τη, Π6 ΠΌΙΊΘΤΙ5. 60- 
ΤαΠΊ (ἰθϑιἀθγαΐτιβ ΘΙ ΒΡΙΟΙΟΠ Τῇ ἰασογοῖ 
Ποϑβῦϊ. Απίβ αἸ6ΠῈ ᾿ΠῚρΡΟΠΙΙΏ ΓΙ Τ]1}1068, 
οὐ ἴῃ δἶνθὸ πᾶνὶβ 810 οαἰαβίγομπηαΐθ 
οΟΠαπηίαγ, π6 ΓΟΠαύππη Δ ρΊΘ ΠΑ] 
ὨΟΒΌΒ ΒΒΡΙ θα, 81 Ἰηΐογά τι Πδθς ἃΡ- 
Ραγθηΐαγ. Νοοία τη]]1065. θυ] 106- 
ΤΠ, αὖ ΓΟΟΥΘΘηΓ, ΑὐΘα ἸΠΒΡΙΟΙΔΠΊ115 
οὖ σΟΙΠΡΑΓΘΙητΙ8 ῬΟΪ ΘΘΠΌΠΙ 1, 48, 4, 
ΘΙ ἃ Χοπορῃοηίθ ἴῃ αυϊθιιβάδτιη 
: ἩΜΈΩΝ Δαπηοητ! Μοτιιβ. οΠἸοοί 
ἴῃ 60 8010, απο τὐγάπηατιΒ ΠΑΡΘΠῚ 
ΘΠ ρΊ586 αἱῦ ; 566 ἢξθο ἴῃ ἰβΐο διιοίοι8 
ΒΟΙΘΠΏ18 οϑῦ προ] σοηΐα. (ὑδίογα Πα 6- 
ΠΟΥ οχ Χοπορμῃοπίθ {γαηβί] 1586. νἹ- 
ἀοίαγ. [ὰ δῃΐτη 1116 : Κατασπάσας δύο 
τὰς ταχυναυτούσας καὶ τοὺς ἀρίστους 
ἀπὸ τῶν πληρωμάτων ἐρέτας ἐμβιβά- 

σας, ὅσα χρὴ ἐξειργασμένους, κελεύ- 
σας ἐν τοῖς σκάφεσιν ἡσυχάζειν (μος 
δϑὺ ἴῃ Χϑπορμοηΐθ ἀνεῖχον) ἑσπέρας 
προσιούσης ᾿θεασάμενος τοὺς παραφυ- 
λάσσοντας ἀ ἀνὰ τὴν γῆν ἐσκεδασμένους" 
οἱ μὲν σώματα ἐτημέλουν, οἱ δὲ πῦρ 
ἀνέκαιον, οἱ δὲ δεῖπνον παρεσκεύαζον" 
καὶ δὴ τότε ἀφῆκε τὰ σκάφη, παραγ- 
γείλας πλεῖν δρόμον ἀλλήλοις ἐναντίον. 
ὍΡΙ δηϊτηδαάνοσίθ ΠΟΠΊ]Π15 ΒΟΟΟΓΙΔΓη 
οὐ Πρθρ]] ΘΠ Δ ἴῃ ΘΧΒΟΤ 6 Π6ο, 64] 
51 νϑβρθύδιη ροβία αἰσαῦ, αι ΤηΘ 6 ]0 
16 ἔδοία βιιηῖ. 5ΟΗΝ, 

πέμπτῃ Β.).Η.Ν΄. (βίοι! τῇ πέμπτῃ. 
εἰσθέμενοι] ἐσθεμένοισι Ἐὶ. 
οἱ οἵη. Α. 
ἐφορμοῦντες) ἐφορμεῖν ἀϊοϊα, ἀ6 

ηαιέϊ5, χιιὶ ἔη, δἰ αἰΐοηο ροδὶἐϊ οὐδογυαηέ 
ἠοδίοηι. ϊηο Ῥο]νεθητβ, αὶ Ἰά 61 
Πος ΟΟΠΟΏΪΒ βίγαΐθρθηηδ τηϑπηοῦδΐ 1, 
48, 4. ἐφορμοῦντας εἴ παραφυλάσσον- 
τας [ΔΙΠΠ]α ΠῚ Ἰάθιὴ νϑ]θηΐαβ ἸΠΓΘΥ 856 
Ῥοχιπαίαϊ ; αἴαπα ῬΟ]]Χ 1, 122. ἐφορ- 
μεῖν αποσῖιθ ᾿ηΐογργθίαϊγ φυλάττειν. 
ΖΕΌΝ 

ἐξέπλευσαν ἐξέπλευσεν ΑΕ. 
Ἑλλησπόντου Β.}. Ἕλλησποντο ἘΙ. 

Οὐδίευὶ "Ἑλλήσποντον. Ν.. 5. 22. 
21. ἤνοιγον] Ν'΄. ἀπποῖ. 84 1,1, 2. 
ἀγγύρας ΕΒ... 
ἐφορμήσασαν ἐφώρμησαν ἔ. Μα- 

τὴ ὁρμήσασαν : ΘΟΙΩΡΟΒΙ απ ΘΗΪΠῚ 
ἐφορμᾶν πυ]]άτὴ ἢϊο νὶπὶ παθοῦ ; ἐφορ- 
μεῖν δὐΐοη ΡΪᾶηθ ἃ]}πα βρσηϊβοδί. 
5ΟΗΝ. ΘΟΥΊΡΕΙ ἀφορμήσασαν, αὖ οδ8 
7.5.7: ᾿Αφορμήσας ἐκ τῆς Νεμέας. 

δύνοντι] δύναντι Ἐ. 
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’ 

μένη εἰς τὰς ᾿Αθήνας ἐξαγγέλλει τὴν πολιορκίαν. Διομέδων 

δὲ βοηθῶν Κόνωνι πολιορκουμένῳ δώδεκα ναυσὶν ὡρμίσατο εἰς 
“ι Ἁ ᾿ ’ 

25 τὸν εὔριπον τῶν Μυτιληναίων. ὁ δὲ Καλλικρατίδας ἐπιπλεύ- 

σας αὐτῷ ἐξαίφνης δέκα μὲν τῶν νεῶν ἔλαβε, Διομέδων δ᾽ ἔφυγε 
΄ι ΄ “ Ν ’ Ἁ Ακ 

24 τῇ τε αὑτοῦ καὶ ἄλλη. οἱ δὲ ᾿Αθηναῖοι τὰ γεγενημένα καὶ τὴν [17] 
ἮΝ ᾿Ὶ λ 

πολιορκίαν ἐπεὶ ἤκουσαν, ἐψηφίσαντο βοηθεῖν ναυσὶν ἑκατὸν 
Ἁ ’ὔ ς γ- Ἁ 9 “ ε ; » δ᾽ Ἁ 

καὶ δέκα, εἰσβιβάζοντες τοὺς ἐν τῆ ἡλικίᾳ ὄντας ἅπαντας καὶ 
’ὔ ι 9 Ἷ Σ ΑἉ Ψ Ἁ δέ Α ς Α 

δούλους καὶ ἐλευθέρους καὶ πληρώσαντες τὰς ὁεκα καὶ εκατον 
. ΄σ Α ΄“Ἅ 

ἐν τριάκοντα ἡμέραις ἀπῆραν. εἰσέβησαν δὲ καὶ τῶν ἱππέων 
“ ; ψΨ - 

25 πολλοί. μετὰ ταῦτα ἀνήχθησαν εἰς Σάμον, κἀκεῖθεν Σαμίας [18] 
"»“» , ’ 

ναῦς ἔλαβον δέκα" ἤθροισαν δὲ καὶ ἄλλας πλείους ἢ τριάκοντα 
Α -“ ΕΣ ’ ς [. Ὁ ’ “ 

παρὰ τῶν ἄλλων συμμάχων, εἰσβαίνειν ἀναγκάσαντες ἅπαντας, 
ε Α Α 9 9 “ ,᾿ ΕΣ 5 9 ’ Α . 

ὁμοίως δὲ καὶ εἴ τινες αὐτοῖς ἔτυχον ἔξω οὖσαι. ἐγένοντο δὲ αἱ 

,)6 πᾶσαι πλείους ἢ πεντήκοντα καὶ ἑκατόν. ὁ δὲ Καλλικρατίδας [19] 
ς ,ὔ, Α Ἷ ΕΣ 3 ὦ 3 Ε] “- Α , 

ἀκούων τὴν βοήθειαν ἤδη ἐν Σάμῳ οὖσαν, αὐτοῦ μὲν κατέλιπε 

πεντήκοντα ναῦς καὶ ἄρχοντα ᾿Ετεόνικον, ταῖς δὲ εἴκοσι καὶ 

ἑκατὸν ἀναχθεὶς ἐδειπνοποιεῖτο τῆς Λέσβου ἐπὶ τῆ Μαλέᾳ 
Ν᾿ τὸ , “ , ΄“ 3 3 Πὰν . ;᾽ 39, Ἁ ε 

27 ἄκρᾳ ἀντίον τῆς Μυτιλήνης. τῆ ὃ αὐτὴ ἡμέρᾳ ετυχον καὶ οἱ 

22. ἐξαγγέλει Β. 
ὡρμίσατο Β.}.Υ. 

(ὐδίθυὶ ὡρμήσατο. 
εὔριππον ῬΥ. Εἰ. 
23. αὑτοῦ] αὐτοῦ Β. 
24. εἰσβιβάζοντες] εἰσβιάζοντες ἘΒ. 
τῇ ἡλικίᾳ Β.Ι.ΒΝῊ.Ν. Οὐδίθι ἡλι- 

κίᾳ. ἼΠπας. 6, 24, 2: Τοῖς μὲν πρεσβυ- 
τέροις---τοῖς δ᾽ ἐν τῇ ἡλικίᾳ: ὃ, 75.232: 
Πάντες οἱ ἐν τῇ ἡλικίᾳ. 

δούλους) ὅρα 1 ογίδῦ!β ἔαοΐα, ααδ πη 
Ροβίθα ψφαοατθ σΟΠΒΘΟΙΙ 6886 νἹαθη- 
ἴυγ, ααδηίιιπη ΘΟἸ]ΠρΘΥΘ ᾿Ισθῦ οχ ἸΟΟΙΒ 
Αὐ]βίορμδηϊθ ἤδη. 32. 102. οὖ 692. 
4058 οἰζαί ῬαΙπΊοσῦιιι8 Εὐχογοϊζαίς. Ρ.. 
61. ΖΕΌΝ. Τιοάοτγιβ 123, 97. μετοί- 
κους καὶ ξένους τηοο ποχμηϊηαί. [6 
Ὁ ΑΙΠΘΠΙΘΠΒΙθτι8 Πᾶν 68 βοχαρϊηΐα δἃ- 
ΓΠΤΙΠῚ ΘΠ 15888 [1856 Αἰύ : ΟΠ 60 60η- 
Βθης Ρ]αΐο ἴῃ Μθηθχθμο Ρ. 242, : 
βοηθήσαντες ἑξήκοντα ναυσὶν αὐτοὶ 
ἐμβάντες εἰς τὰς ναῦς. ΔΑἸΙΐ νοότοὸ Ρ]αΐο 
αὐτοὶ, ατιϊὰ Δηΐθα [ἢ {ΠἸΓΘΙΊ685 ξένους οἵ 
ΒΘΥΨΟΒ ἹΠΠΡΟΠΘΙΘ ΒΟ] θα, οἶν8 8 νΘΙῸ 
ΔΥΤηδΙΟΒ. 1 ΤῊ] 1018 Δ ἐθυγθϑίγθπη θα τι- 
ΟΟΓΘ, δαοίονο ἰβϑοοταΐθ (θ Ῥᾷοθ ρΡ. 
τόρ Α. ΟΗΝ. 

δέκα] τὰς δέκα Α. ΑἸά. 

ὡρμήσαντο ἘΝ, 
ἱππέων πολλοί] ΤΠπον.5,16: Ἐπλή- 

ρωσαν ναῦς ἑκατὸν ἐσβάντες αὐτοί τε 
πλὴν ἱππέων πεντακοσιομεδίμνων καὶ 
οἱ μέτοικοι. ΒΟῊΝ. [06 διηθιρτιᾶ 
ἢ. 1. βρη ηοδίοπθ νοσᾶθ}}} ἱππέων, 
αἱ] ἴατη δαυϊίοβ αᾶπη ΟΥ̓ Π15. Θα11685- 
{185 οἶνοβθ 1ῃ{6]]01Ὶ ροββαηΐ, οοηΐ, 
Βαοκῃ. (ὔθοη. Αἴμθη. νο]. 1, Ρ. 657. 
6Θα. 10. 

25. ἔλαβον δέκα] ἴῃ Πος ΠΙΙΠΊΘΙΟ 
σΟΠΒΘη Ἰ)ΙΟάοτιιβ, 8564 βϑαπθηΐθπι 
αὐυροῦ δα 8ο. 50ΗΝ. 

συμμάχων Β.}).Ν΄. Οὐείεγ] ξυμμάχων. 
αἱ πᾶσαι] ἅπασαι ἘΒ. 
26. πεντήκοντα] εἴκοσι Ἦ. νη Ηοτ- 

ψογάθη 1168. ΠΠςίογαγν. Τρ, Βαΐτϑρι, 
ἃ. 320 Ψαῆιδι. ΡγΟΡΟΘ 5 Ρ. 3. 9, (0Π- 
ἔθυθῃβ 85. 3. 1ἈΌΪ τετταράκοντα καὶ ἑκα- 
Τον. 

εἴκοσι καὶ ἑκατὸν] ΠιοαοΥι5 13, 
07. παπηοῦαῦ πᾶν 140. ΖΕΌΝ. 

Μαλέᾳ] Μελέᾳ Β.. 
ἀντίον] ἐναντίον Υ΄. 
27. τῇ δ᾽---Μυτιλήνης οτη. ΕἸ, 
ἀντίον τῆς Μιτυλήνης φῬοβῦ ἐπὶ τῇ 

Μαλέᾳ ἄκρᾳ ἴῃ 11Ὀτὶ8 τρία ἴθτῆθσα 
6 ΒΕΡΟ ΤΟΥ͂Θ ΙΟΟῸ οθηϑιυ ΜοτΙΒ ; ἸΡ- 
βιὰ ααοαιθ Μαϊθ ποιῆθη οἱ μ1Ὸ- 



4ο6. 

28 ἀντίον τῆς Λέσβου. τῆς δὲ νυκτὸς ἰδὼν τὰ πυρὰ, καί τινων [20] 

ΤῸ} ΤΞΌΛΡΟΥΙΣ. 40 

᾿Αθηναῖοι δειπνοποιούμενοι ἐν ταῖς ᾿Αργινούσαις" αὗται δ᾽ εἰσὶν 

, “ Ἄς ᾺἋ ’ χω ε ἊΘθ “- Δ Ἂν ΥῊ Α ’ 

αὐτῷ εζαγγει αντῶν Οτι οἱ ἡνάαιοι εἰεν,. ἀν γΎετο πέρι μεσας 

τηοπίουϊατη ἤπι|ς ΤΘΡΊΟΠΙ ΘΟ ΘΗΙΓΘ 
ποράγιηΐ ῬΑ] ΠΟΥ τ18. οἵ Ν ΘΒ ]]ηρἼ 18. 
Απῃίθ οπιπΐα ἄπο βἰῦα8 ἰδ  ΠριΘ Πα] 
Βαηΐ ἃ ΧΘΠΟΡΠΟΙΪδ βιρηδί! ΠῚ5 ν ΓΒ : 
ΑἸΐε ἐπὶ τῇ Μαλέᾳ ἄκρᾳ τῆς Λέσβου 
ἀντίον τῆς Μιτυλήνης, Ὁ] βίαί!ο ογαΐ 
ΠΔΥ ΠῚ (ΔἸ Ποτα!ά ;: Σ ΔΙίοΥ ἐν ταῖς 
᾿Αργινούσαις ἀντίον τῆς Λέσβου ἐπὶ τῇ 
Μαλέᾳ. τ] 5816 Θθιηϊπαῖα ποΐα ἀν- 
τίον τῆς Λέσβου, ἀντίον τῆς Μιτυλήνης 
τηϊ ΓΑ ΠΟ ΠΘῚ ἔαοϊξ, ΟΠ 6 ΠΟΙΊΪηδΐο 
Ἶατὰ Ρτοιποηίοιϊο Μαϊθα βοὐἀθιπηὰθ 
τϑρϑίϊϊο βἰζιιβ ΜΊ]θηδ οἰψαθ ΟρρΡοϑβὶ- 
ἰΔγαμη ΑΤΡΊΠιΙΒΆΤιιπι Β88118 1Π:6]]]0] 
Ροββθί. ὅϑ'εᾷ Μαλέαν ΡΓΟΠΙΟΠΙΟΓΙΙΙῚ 
ΡΥ ὑπϑηάππ νἱἀθίασ. ὥ ΠΟ] α 
ΑΠΒΕΟΡΒΔἢΪ8 ἤδη. ν. 710. 1ΐα {τα πηΐ: 
᾿Αργίνουσα κώμη ἦν τῆς Αἰολίδος" οἱ 
ἃ γ. 232: Τῷ προτέρῳ ἔτει ἐπὶ ᾽Αντι- 
γένους περὶ ̓ Αργίνουσαν ἐ ἐνίκων ναυμα- 
χίᾳ---ἡ δὲ Ἀργίνουσα πόλις τῆς Αἰολί- 
δος, ἀντικρὺς δὲ Λέσβου κειμένη καὶ 
Μανίας καλουμένης ἄκρας. Οπθ νὰ]- 
σαΐδτη ΠὈτογιτη ΧΘΠΟΡΠΟΙΙΒ βουρίπ- 
ΤΆΤ ἀοίθη θσθ νἹἀθπίατγ, ῬΓΟΘΓΘΓ ΔΤ 
«ιοά ἐ ἐπὶ Μαλέᾳ ἃ ἄκρᾳ ταυϊαηΐ τη ἀντι- 
κρὺς Μαλέας ἄκρας. Ναχῃ Θοάθιη 
ΒΘΏΒΙ1 8 αἴνογβο αἰοαίαν 46 [Δορας- 
τηοῃϊογιτη βἰθίϊοπο ἐπὶ Μαλέᾳ ἀντίον 
τῆς Μιτυλήνης, νἸάδᾶτηιι παης. 'Πιι- 
ΟΥ̓ 65 8, ΤΟΊ. παῦγαῦ [Δ ΟΘΘΘΠΠΟΠ]ΟΒ 
ΟΠϊο Ῥτοΐδοϊοβ οὕ Ῥγϑ ον θοῖοϑ συ- 
τδθατη ΤΟ ΠαΒ86 ἐν ᾿Αργινούσαις τῆς 
ἠπείρου ἐν τῷ ἀντιπέρας τῆς Μιτυλή- 
νης: Ὠΐης ποοίδ τηραϊα Ῥτοίθοΐϊοβ νϑ- 
ὨΪ5886 Ηδγπηδίπηΐα οΟἸ]οοδΐίδτη 1 [θΥΤα 
ΘΟΠΠΠρηΐθ Α 81:8 καταντικρὺς Μηθύμνης. 
ΝΘΙΩΡΘ ᾿Π50]85 [6800 1π ἸΟΠΡΊΙΙ ρΟΥ- 
γροῖθο ΡΙΌΓΟΒ ἴῃ σΟΠΠΠΘηΐθ Αβῖθο αγθ 68 
ΟΡΡΟΒιΐδθ. σοῃϑριοϊθαηΐαν, νοὶ Μι- 
ἔγ]θ ποθ ΔΥρΊπτιβοθ, Μοίμγυπηπε Ηδῖ- 
τηδίτιβ. Μδ]θαπῚ ᾿ρβᾶμ ποπηϊηδί "ἢτι- 
ΟΥ̓ΙΔ65. 3, 4, ἈΌῚ ΑΥΠΘΗΙΘΉΒ68 Μιν- 
ἸΘΠΘΙὴ ΟΡΡαρ ΔΗ ΓΟΒ ὥρμουν ἐν τῇ 
Μαλέᾳ πρὸς βορέαν τῆς πόλεως. ὉΠ] 
τποποὶ Ἠ πἄβοπαβ ἃ ϑίγαθοπο ἀἰἸοὶ Μα- 
λίαν, ἃ Ῥίο]οΙηθοο Μανίαν, τιὖ ἃ Β6Πο- 
Ἰαβῖθ Αὐιβίορῃδηϊβ. Εἰ Ἰοοὸ 1)]1ΟΘΟΥ 
13, 79. ῬΟΒΙΓΟ ΒΆΡΓΑ δα 1, ύ, 15. ἃΡ- 
Ῥαγοϑί ἀσθϑτη δηζ] απ οἵ πονδπὶ Μ|1- 
ΤΥ ]ΘΏ 61 ΑἸ νΊβατη [1586 ΘΌΤΙΡΟ τηθαϊο : 
ἈΠΕ ΔΠῚ μικρὰν νῆσον, ΠΟνΔ ΠῚ αἸοΙΐ 
ἐπὶ τῆς ἀντιπέραν Λέσβου 6586. [1108 

ΜΕ]θηδ ΡοΥΐιι5. πηθπηογαΐ ἔγαθο ἴῃ 
Ἰοοο 1θιάθιη δρροβιίίο, δἰζθγαση οἷαι- 
816 δα] ΤηΘ ΠΟ] ΊΘ βἰΐαπη, δ] θυ τι" 
ΒΘΡ ΘΗ ΓΙΟΠ]ΘΙῚ ἸΩ0]0 8 ΠΙΙΙΠ] ΙΓ : 
Πρόκειται. δ᾽ ἀμφοῖν νησίον μέρος τῆς 
πόλεως ἔχον αὐτόθι συνοικούμενον. 

Ηφθς ἰηβιιὶα νἹάθίι 6886 θᾶ (18ΠῚ 
11οάοττιβ ἀγθθπ δη τ] ]πᾶτη αἸοἰϊς. Χα- 
ΠΟΡΠΟῚ ΒΌΡΓα 8. 1ύ. 5ΙΠΊΡ]1ΟἸ [6 Ὁ τὸν 
λιμένα Μ|Ί]Θη: ΠοΙηϊπαΐ 5᾽1η] ἃ 
(ὐποηθ οἵ ()])]ογαῖαα οοσεσπραΐιτη. 
(ὉΠΟΙΪ ΒΌΡΡΘΙΙαΒ ευθη8 ἀπο ΘΟ 
ΔΥΌ τι5 ὡρμίσατο ἐς τὸν εὔριπον τῶν 

Μιτυληναίων 8. 22, ααϊα ρΡογίαπη ΟὉ- 
πθραΐς (ΔἸ ογα 45 ἴᾶθο. Μαῖθα 
ΡΓΟΙΙΟΏΙΟΤΙ. ΠῚ ἴῃ ]Ἰαΐθγθ τη  ] Ἰ0Π8]] 
ἸΏ 511186, ΟΡροβίψιιση (Δ η]8, ργοπηοπΐο- 
ΤΟ Οὐ Αβιδίϊοοθ, ὕγορθ 4188 Ατρὶ- 
ΠῖιΒ88 1Π511125. 1)6 Μαῖ]θὰα ἰθϑί!β 1ΠππῸ- 
ογά. 3, 6, δὶ ἀτθοθτη ἈΠ ΠΩ] ῸΔΠῚ 56 1- 
ἤσαϊ Π]Β νθΓθ]8 : Περιορμισάμενοι τὸ 
πρὸς νότον τῆς πόλεως, ἀἴιο5 Ροτίι8 
πηθπποΓαΐ Π15. ν Γ]5 : Καὶ τοὺς ἐφόρ- 
μους ἐπ᾽ ἀμφοτέροις τοῖς λιμέσιν ἐ ἐποι- 
οὔντο : Δ4αἷόὸ Μαϊδθαιη παν τπη βίδίϊο- 
ΠΘΠῚ οἵ ἔογιιπη ὈΥΘ θυ θ86. ΑἸΠΘΠΙΘΗΒ1- 
θα, ναύσταθμον πλοίων. ΑτΙδίοί6]685 
46 νϑηΐ15 (ὑδθοῖδπη αἱΐ ἃ [,65}0}}18 νΟσδυὶ 
Θηβαίαν, ἃ “ΠΟ Ρ85. σαῖηρο ἢαπίθιῃ : 
ἐνοχλεῖ δὲ τὸν Μιτυληναίων λιμένα, 
μάλιστα δὲ τὸν Μαλόεντα. 4αρτη ρΡοΙ- 
ἴὰτη ἃ Νία]θα Ῥγοπ  ΟΤΟΥΟ ΔΡΡΘΙ]]αίτιπη 
ἔ]8586. ΠῸ0η ἀαθ]ῖο. [Ι͂η ΠΙΟΘΟΥ πο- 
{18 12, Ο7. ἰδοοίαῦ Μα]68, οἱ 5118 
ΑΥὙΡΊ βασι πὴ ἰηΐου ΜΙ ]θπθη οἱ Οα- 
ΤΩΔΠ ΡΙΌΡΘ Ργοιηοηζουιατη (ὑδηδ5 ΟΥ̓δΘ 
αἸοαν 6886. Εὰ ρϑηηηᾶ τηᾶρρᾶ ρθο- 
ΘΥΔΡΠΪοα οἱ ἰορορτάρμϊοα (ἀ8]]}16θ νου- 
ΒΙ0η1 δα Ἰτου ΙΒ (181] δα]αποία Π1}1] αἸ56] 
Ροΐοϑδῦ δὰ βἰζιτη Ἰοσουιη ἃ Χομο- 
Ῥῃοηίθ πουηϊηδίοσιιπη ΔΟΟαΓαῦ] 5. 646- 
Πηϊθη πη, πθαιθ ἴῃ Μ6]6 011 ἀφορτα- 
μα ᾿ογαπΊ οαϊΐα Ν᾽ ΘηΘ΄}15 ᾧ. 2, Ρ. 
200 8644. ΤΕΡΘΙῚ απο Ἰδοίογοιη Χομο- 
ῬΠοητ5 δα]ανασο ροββί. 5ΟΗΝ, 
Δ εγθα ἐπὶ τῇ Μαλέᾳ ἄκρᾳ ἴῃ 1115 
Ροβιία ροβύ Λέσβου ΗΪΒ1 εἴ ᾿Ιρ88 6χ 
ῬΥΘΟΘ ΘΠ 8 ταροῦτα νἹ θυ η[Γ, 
αἸοία Το θην Ὁ ΤΊ 6. 2: ἘΠ: Τὰ δὲ 
Κύθηρα νῆσός ἐστιν᾽ ἐπίκειται δὲ τῇ 
Λακωνικῇ κατὰ Μαλέαν. ϑ'εα τηδ]] 
(6]6γθ. 

28. οἱ αἀαδαηΐ Β.Ο.Ὁ.Υ., 

Ε 

ΟΙΠ. σΘ(ΟΙΊ. 
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ε " ’ , : πὰ - ᾽ , Νὰ 
νυκτας. ὡς ἐξαπιναίως προσπεέσοι υ Ωρ επιγένομενον πολυ 

᾽ ’ 

καὶ βρονταὶ διεκώλυσαν τὴν ἀναγωγήν. 
Ε Α δὲ "ἢ “, 

επει ὁε ἀνέσχεν, αμὰα 

Α.Ὁ. 

,9ο τῇ ἡμέρᾳ ἔπλει ἐπὶ τὰς ᾿Αργινούσας. οἱ δ᾽ ᾿Αθηναῖοι ἀντανή- [21] 
΄' ’ ᾿ 5 

γοντο εἰς τὸ πέλαγος τῷ εὐωνύμῳ, παρατεταγμένοι ὧδε. ᾽Ἀρι- 
’ Ἁ ἢ « “ , Ἁ 

στοκράτης μὲν τὸ εὐώνυμον ἔχων ἡγεῖτο πεντεκαίδεκα ναυσὶ, 
΄“- κ 

μετὰ δὲ ταῦτα Διομέδων ἑτέραις πεντεκαίδεκα᾽ ἐπετέτακτο δὲ 

᾿Αριστοκράτει μὲν ΠΕρικλῆς, Διομέδοντι δὲ ᾿Ερασινίδης" παρὰ 

δὲ Διομέδοντα οἱ Σάμιοι δέκα ναυσὶν ἐπὶ μιᾶς τεταγμένοι" 
Ε , Α 8 αι δ ’ 3. γκ Ὧ ΠΑΙ͂Σ: Ω ’ δ᾽ ε 

εστρατήγει δὲ αὐτῶν Σαμιος ὀνόματι ἱππεύς ἐχόμεναι αι 
ΝΥ ἣ δέ ᾿ ᾽ ἈΑΟΣΝ ὧν, δ΄ τυϑετον δὲ , οἴ 

τῶν ταξιάρχων εκα. καὶ αὑται ἔπι μιας ἔπι οὁεἐ Ταῦυταις αι τῶν 

“ Ε “' ᾿ κ 

240 ναυάρχων τρεῖς, καὶ εἴ τινες ἄλλαι ἦσαν συμμαχίδες. τὸ δὲ 

δεξιὸν κέρας Πρωτόμαχος εἶχε πεντεκαίδεκα ναυσί; παρὰ δ᾽ αὐ- 

τὸν Θράσυλλος ἑτέραις πεντεκαίδεκα ἐπετέτακτο δὲ ΠΡρωτο- 

μάχῳ μὲν Λυσίας, ἔχων τὰς ἴσας ναῦς, Θρασύλλῳ δὲ ᾿Αριστο- 

γένης. 

ἀνήγετο ΠιοάοτΒ δοσαγαία8 : 
Κατὰ σπουδὴν ἀνήχθη καὶ τῶν ᾽Αργι- 
νουσῶν περὶ θάτερα μέρη. υὔϊ᾽ 4ιςραδπι 
ἄθθϑβθ νἱἀθηΐασ. Νοοίαᾳ δανθηΐββα 
Γι ΔΟΘϑοΠΠΟΏ]ΟΒ, βιρηϊῆσαῦ οἰϊαπὶ 1)10- 
ἀοταβ : οἱ δ᾽ ᾿Αθηναῖοι τὸν μὲν κατά- 
πλουν τῶν πολεμίων εὐθέως ἔγνωσαν 
οὐ “μακρὰν ὁρμοῦντες, διὰ δὲ τὸ μέγεθος 
τοῦ πνεύματος τὸ μὲν ναυμαχεῖν ἀπέ- 

γνωσαν, εἰς δὲ τὴν ἐχομένην ἡμέραν 
ἡτοιμάζοντο τὰ πρὸς τὴν ναυμαχίαν. 
'Γειηροβίαϊθη ποσί παι ν᾽ 68. θδῃ- 
ἄρῃ. Ταμθη ΧΟΠΟρΡΠΟΏ (ἸΒβθη Υ6 
ν᾽ ἀθῦαγ ἴῃὰ 60, αποα [,ΔΟΘαφ ΘΟ ΠΠΟΏΪΟΒ 
Ἰοσιμα ΤΟ] 1886. ποραΐ : διεκώλυσαν 
τὴν ἀναγωγὴν---ἔπλει ἐπὶ τὰς ᾿Αργινού- 
σας. ΒΟῊΝ 

περὶ] ἐπὶ Ν. 
ἀνέσχεν] [ὨΡ6]ΠρῈ τὸ ὕδωρ δαὶ ὁ 

χειμών. λροῖθ Ἰριπν οἵ δηἰθοθαθηί- 
Ὀι5 σοηνθηϊθηΐου νουῦῦ [ΘΟ ΠΟΙ ν 8, 
Οὐ, ἐθηηροδίαβ Οοοϑδαυϊδδοίέ. ΔΕΌΝ. 
ῬΠΘορΉΪΒ : οὐδὲ γὰρ ὁ Ζεὺς οὔθ' ὕων 
πάντας ἁνδάνει, οὔτ᾽ ἀνέχων. 50ΗΝ. 

20. τῷ εὐωνύμῳ) Ου]α οαιιϑε ζαὶ 
ΟἿ Ἰδν τι ΘΟΓΠῚΙ ΒΟ0].ΠῚ ἴῃ ΑἸ ιιπὶ 
Ρσονθούιμη οοηΐτα ἢοβίθ αἰοϊζαγ, 
αοχίσιιπι ΠΟ ἰζθιη ὃ Δη ριορίετθα, 
ἀαοπίδτη τηθάϊπιτη Ἰηδιι]οθ ΑΤΡΊΠτιβο 
[0 πο θαηΐ, οἱ ἀθχίσιιπη ΘΟΥΠιι ἰθυγδο 
σΟΠΠΠΘΗΓΙ ν]Ἱοϊηϊτι8 ογαΐ οο]]οσαΐϊαπηὶ 
5ΟΗΝ. 

᾽ , ᾽ ΄ 

ἐπετέτακτο] ΕἸΤΕΤΑΚΤΟ Υ . 

ἐπὶ μιᾶς τεταγμένοι] τεταγμένοι ἐπὶ 
μιᾶς 

Ἱππεὺς)] Ἵππας Κα. ΑἸΙα ποιηϊηῖ5 
ΘΧΘΙΏΡΪα ν. ἴῃ 68, δίθρμδηϊ, ψαϊθιιβ 
δΔἀαοηάιβ Ἱππεὺς ΗΥΡΕΙαΙΒ δἂρπᾶ 
Ηδτροοτγαῦ. 

δὲ αἱ ἰορμδηιβ. [ΔὈΌΤῚ δέ. ΟΥΙΡΒὶ 
δ᾽ αἱ, αἱ οδὲ 1, 7, 30. 

ταξιάρχων] ταξιαρχῶν Β. 
μιᾷς] μιᾷ Β.Ο.Π.Β.Ε.Η..1. 
συμμαχίδες Β.Ὁ.Ν. Οὐδἴου! ξυμμα- 

χίδες. 
20. παρὰ δ᾽ αὐτὸν] παρ᾽ αὐτὸν Κὶ. 
ἑτέραις πεντ. ἑτέραι σπεντ. Β. 
᾿Δριστογένης ᾿Αρισθένης ἸΚ. 
31. οὕτω δ᾽ ἐτάχθησαν) Αεοΐοτιῃ ἱρΡ- 

58 ΠῚ ΘΔ Πα 6) αἀθβου πῦ ΧΘΠΟΡΒΟΗ οἵ 
Πιοάογιιβ 15, 98. πθς ἴῃ {11 τὸ αΪ8- 
ογδραηΐ, ψαοα νίβυτη δύ ΝΥ ΘββθὩρῚῸ 
δα Π]ὰπὶ Ἰοσατη Ρ. 621, 564 ἴῃ Ταΐϊο- 
ὨΪ 5. ἴῃ αἰνοῖβα αὐθαπί, οἱ Π)ΙοαοΥι 
ααϊάθιη Τα η65. πδΐτιγα ἸΟΘΟσΓ τα οἵ 
Βιπ8 Δρργοθαῖ. ΑΥΠΘΠΊΘη865 ἴα Πᾶν ΘΒ 
588 ΠΟ ΟἸΊΠ6Β ἐπὶ μιᾶς, 1. 6. ΒΙηρτι- 
ΙὰΒ Ἰαχία 56. ἴῃ ᾿ἰπθὰ σοηῃίπαδ, 56 
ΡΠ ΓΙ μηα5. ἰΐα σΟἸ]οοανογαπῦ τ αἰΐοσα 
Ροβί αἰΐθγδιη ροϑβὶΐα θϑϑοῦ ἴῃ δοῖὶθ, 60 
αυϊάθπλ ΘΟΠΒ1}10 τιῦ Ἰηϑα]Δ5. Ασρὶπα- 
888. 806 δι1ἃ ΠΟΙ Ρ]Θοίθγθηΐαυ ; (00 
ἔαοίο δοίθιη ἸΟΠρΊββι πο Βρδῖο θχίθῃ- 
ἀοσαηῦ. ποὰ οὰὐπὶ [μΔοραοιη 
ΠΑΨΊθιι8 5.115. ΘΟ] ΠΓΘ. ΠΙΤη5 ἸΟΠρΊτα 
ΠΟ Ροϑβϑβϑηΐ, αἰνιβὶβ Ππανθτιβ ΔΟΊΘτα 

οὕτω δ᾽ ἐτάχθησαν, ἵνα μὴ διέκπλουν διδοῖεν" χεῖρον [22] 
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.15. ΤΙ ΟΛῬΨΕΥΙ. 

γὰρ ἔπλεον. δὲ τῶν Λακεδαιμονίων 

δ 

" 7 5 

α ντιτεταγμεναι σαν 

Ὁῳ΄ ΕἸ " » ς Ἁ ’ κ ’ 

ἅπασαι ἐπὶ μιᾶς ὡς προς διέκπλουν καὶ περίπλουν παρεσκευ- 

ασμέναι, διὰ τὸ βέλτιον πλεῖν. εἶχε δὲ τὸ δεξιὸν κέρας Καλ- 

λικρατίδας. 

ἸΠΒΙΤΓΌΘΥΘ σΟδΟῖ! βαπί, τὰ τπἰὖ ΑΙΠρΘηΙ- 
ΘΗΒΙΌι15 10515 σΌ] ΔΘ πὶ ΠΟΘγοῦ Ρ6Ὶ ΔΟΊΘΙῚ 
ΠοΒΌαΠη 6 ΤΟΡΊΟΠΘ. ᾿ΠΒῈ]ΔΓΌΤη ἸΠΐ6Γ- 
ΤΓαρίδ ΠῚ ΡΘΥΥΘΠΙ (διεκπλεῖν) οἴ ἃ Ἰαΐθγθ 
ΟἸΤΟΌΤην ΘοῦΒ ἴοσρα Δ6ΟΥΓῚ Ποβύ πὶ 
(περιπλεῖν) ; σοπίγα Ποϑύθβ ΡῈ} Ἰ] ΘΔ ΠῚ 
σΟΠ ΙΔ τ ΑΙ Π ΘΠ] ΘΠΒ111ΠῈ ΠΑν ΠΤ Ὠτι85- 
4αδπ ρογνδάοθυβ οἵ ἃ [θΥρῸ Δ ΟΥ] ρο- 
ἰογαηΐ ; τη θἸΔ 1 ΘΠΪΠῚ ΘΔΙΓῚΠῚ ΡΔΥΓΘΠΩ 
1ΠῸ] 880 1ηΒ011860 ἤτιπαθαηῖῦ. (ὐΠίγα 
ΧΘΠΟΡΠΟΙ ΘΟΠΒ1Π0 [ΔΟΘαΟ ΠΠΟΠΙΟΓΙΠῚ 
ἀποῖὶβ μος {τοῦθ νἹαἀθίαγ, αὖ Πᾶν 65 
ΠΟῚ ἴῃ πᾶ οἷ σοηϊητιἃ 56116 σΟηΐΤα 
Βοβίθιη, βϑα αἰνιβαβ ἴῃ ἡτιᾶ8 ρδιΐαϑ 
(ΟἸ]]οοαγοῖ διὰ τὸ βέλτιον πλεῖν ; ̓ἰατι6 
ΤΠΘΠ ΟΠ ΘΠῚ ᾿Π 5] Υ ΙΓ ἸΏ 8.016 ΠΑΡ ΠῚ 
ΑὐΠοδγυττ ΘΟΠΟ]τΙΒΔΤ ΠῚ ΟἸΉΪ511. θα 
ΤΠ], α{1 Ἰᾶτὴ ΟἾΧΙ, γα ΟΠ65. ΠΙΟΘΟΥῚ 
ΤΠ6]1π|8. οτη παίτιγα ἸΟΟΟΥΊΙΠ) ΘΟΠρΤΊΙ- 
6΄6. νἱἀθηίπσ. [θοἰπάθ ἴῃ βίη δα 
8016. δῇ σου θ8 ΟΥΑΙ ΠΔΠ 415 ΘὔΔΠῚ 
σοηβοηῦ Π)ιοάοχιιβ, Ἰθν]ο ἰδΙηθῃ 
σοΥταρίβ. ΑἸΌ Θη1πὶ : τοῦ μὲν δεξιοῦ 
κέρατος Θράσυλλος ἡγεῖτο καὶ Περι- 
κλῆς---συμπαρέλαβε δὲ καὶ Θηραμένην 
εἰς τὸ δεξιὸν κέρας---τοὺς δ᾽ ἄλλους 
στρατηγοὺς παρ᾽ ὅλην τὴν φάλαγγα 
διέταξε. (Οοηίτα Ἰοροηάππι οϑί ἡγεῖ- 
το, καὶ τοῦ εὐωνύμου Περικλῆς. ΜΑΙ 
αὐ] θη αἸββθηβιιτη νυ]ραΐθο ἸΘΟΙΠΟΏ18 
ἃ Χομορμοηΐθ ΝΥ Ἐββθὶ ρα ; 566 6- 
ΤΠ ΘΠ ἀΠΔΙΊΟΙΙ 1501 ΠΟῚ οοηΠαοθδΐ : Δα α!Ὁ 
ΘηΪτη : ἡιοαο απιῦο βογίρέογος 1η, ΟἩτη- 
τι5 σΟη ΘΙ οΥθηἑ οἱ σοηϑδοηΐγοηί. Δί 
σΟΠρταηΐ ἴῃ τ ἰρ88 ἀθΙαπ6, αἸβοτο- 
Ρδηΐ 1η Τα Ιθτι5 [απ πη. Ργοθίουθα 
νιΠραΐα Ἰδοῖο ραρηδΐ οὐτὴ 1ρ80 [) 1ο- 
ἄογο, 41 (]]Πογαϊ θη. ἴῃ ἀοχίτο 
ΠΟΓΠτι ΘΟΙ]ΟΟδίμτη ῬΘΓ10}18 πάν ϑῖη δα- 
ΟΥ̓αΒ. Ὠφοβῖββθ Ὀ]α 6. Οσο 1586. 61- 
οἰἴαγ. [Ιτἀ4π ῬοΙΟ]65. ἀθθαϊδ ἴῃ 51- 
ΠΪΒΙΤΟ ΘΟΓΠτ παν ατη Αὐ{] ΘΓ τὴ 8416586. 
ΝΆ] δἄθο ἀπθιίαίο θβ86 ροίεθϑδί 46 
ν᾽ νυ]σαίθθ ἸΘοΙ]0 15 οὖ σΟΉΒΘΠ88 
ΧΘΠΟΡΠΟη8 οατῃ )]οάοτο. Ἐθοίιιβ 
Δατποπα ἰάθη νἱν ἀοοίιβ. Ρ. ύο2. 
ΧΟΠΟΡΠοπΐθιη 8]11Ππ0Ὲ ΔΠΠτΠ οὗ 8Γ- 
σΠοπίθμη. (8]]Π1ὰ πὶ ΠΘΙΏΡΘ, ἀββιρ ΠΔΓΘ 
τ 5 ἃ ΟὍΠΟΠΘ οἱ (ὑΔ]]ΠἸοταίι ἃ ρθϑι18 ; 
]οάοτιιβ θηἰπὶ δὴ Απίρθηθιη οἵ 
ΟἸγταρ. 92; 2. τοῖα]. Οὐπίτα 50 Πο- 
᾿αδίθοβ δὰ Αὐιβίορῃ. βδῆδαβ νυ. 232. 

Ἕρμων δὲ Μεγαρεὺς ὁ τῷ ἹΚαλλικρατίδᾳ κυβερ- [33] 

ΡΟρΏΔΠ) δα ΑΤρΊηιιβαβ δὰ ΑΠΠρΘΠθΙη 
γοίοσί, απο δὰ διοποηΐοαη (8111 Πὶ 
ΡΟΥΠηθί, ΔΠΠῸ ροϑβίθ ηοσθη. Ηδφς 
Ὀθη6 ἃπηοίαν!{ ΝΥ βββϑιηριαβ. ΖΕΤΙΝ, 
Οοηΐ. ΟἸΙπΐοπ. Ε. Η. ἃ. 4οό. εἰ Αρ- 
Βθπα,, Ὁ..2..1: 

διέκπλουν] διέκπλον Κ᾿. 
βέλτιον] βέλτιστον Κα. 
22. Ἕρμων δὲ Μεγαρεὺς] Βοάθτῃ 

Ἠρογηοπθ σα θοΠαΐοσθ τιϑ1ι1ι5 θ᾽ ηηθ 
ἴα Πγβαπάθυ, ἰοδύαπίθ 1)οιη βίῃ Πθ 
οοηΐτα ΑΥἸΒίοΟΥαίθ ΠῚ] Ρ. 601, 5: Ἕρ- 
μωνα τὸν κυβερνήτην, τὸν μετὰ Λυσάν- 
δρου λαβόντα τριήρεις διακοσίας, ὅτ᾽ 
ἐν Αἰγὸς ποταμοῖς ἠτυχήσαμεν ἡμεῖς, 
πεμψάντων Λακεδαιμονίων καὶ κελευ- 
ὄντων ποιήσασθαι πολίτην, ἀποκρί- 
νασθαι αὐτοῖς (τοὺς Μεγαρέας), ὅτι, 
ὅταν αὐτοὺς ἴδωσι Σπαρτιάτην αὐτὸν 
πεποιημένους, τότε καὶ αὐτοὶ Μεγαρέα 
ποιήσονται. (ἀποΙη060 ραν Μορᾶ- 
ΓΘΙΙ5. ΠΙς δηΐθ ριιρηδιη δα ὺρσοβροία- 
Ιη085 αΙοιαγ ὃ ΘΟΙΠ]ΠΙσοῦ πὖ οἰνθη 86 
σοββούαῦ ΜΘρΆΥΘΉΒ6Π), οἵ 18 οἸνηῦαί!5 
αἀθηϊαθθ ΘΟΠΒΘ]ῸΙ οοπαΐίαβ οϑύ δα]ι- 
ναπίρ Πγβαπᾶγο. [ Χοπορμοπίειη ρο- 
{Ππ18 ΔΗΓΟΙΡΑΠΟ αἸσογθ ΜΟσΆΥΘΉΒΘΙη 
Δηϊηδανογίαηΐ ᾿Π ΓΘ ΡΥοῦθβ 1) πη ϑίθο- 
η158.] Οεἴογυχμῃ ΟἸοοτο ΟΠῆς. 1]. 24. ἀ8 
68 ΥῈ 516: ““ΟὈΠΒ1110 ΠΟῸΠ ρᾶγαϊΐ θο- 
ΤΠ, 4] ΟἸα556 ΠῚ 80 ΔΥρΊΠιι518. το- 
την ΘΠ δπη πθὸ σὰ ΑΥΠΘΠΙΘΉΒΙθτΙ5 
αἸμησα πα πιπὶ ραΐαραηί. (ὐπἼθιι5. 1116 
ΤΟΒΡΟΠΘθαῦ [ΔΟΘαϑ ΠΟ Π]Ο5 ΟἾαβ886 
114 διηϊβϑα 8118Π| ῬΆΓΑΓΘ. ῬΟΒ56, 86 
[ἀρΈΓΘ 51η6 510 ἀθάβθοουβ ΠῸΠ ΡΟβ86. 
ΘΘΏΒΊΠ, ΠΟῚ ν Γᾶ, ΘΧΡΓ ββὶῦ (ἼΘΟΤΟ. 
Ῥδῦ]ο αἰϊεσ Ρ] αἰάγοῃιιβ Ρϑ]ορΙ. α. 2, 
ὉΠῚ ΔΥαΒρΙοθιη (]]Π1ΟΓΑ 80 τηουίθτη 
ΡΓΘΘΟΙΧΙΒ56. αἷΐ ΘΧ νἹοΟ Ἰπηᾶ, 1ΠΠπ1Π} ΨΘΓῸ 
ΓΘΒΡΟΠ 586, μὴ παρ᾽ ἕνα εἶναι τὰν 
Σπάρταν. Ηγιηομο πῇ ἐγγραφέντα ἐς 
τὴν πολιτείαν τῶν Μεγαρέων οὔτὴ Α- 
Ῥαπίθ ἀυτιβριοθ Πγβαπατὶ Ὠαθοῖ Ραῖ- 
ΒΔ ΠΙΔ5 το, 9. θιοάοναβ οατὴ ΒΡ] αΐαγοΠο 
ΘΟΠΒΘΏΓ6Π8. αἸούατη (Δ]]Ποταῦ!4θθ 516 
Παῖταΐ : Ὅτι τελευτήσας οὐδὲν ἀδοξό- 
τερον ποιήσει τὴν Σπάρτην. Ῥ]αἰγοἤτι5 
ἴῃ [ΔΟΟΠΪοΙ8 ΑΡΟΡὨΪΓΗ. Ρ. 222 [ἡ : Οὐ 
παρ᾽ ἕνατὰ Σπάρτας" ἀποθανόντος γάρ μου 
οὐδὲν ἡ πατρὶς ἐλαττωθήσεται. ΔΕΌΝ, 
ὑ0π46 ͵Δπ| οοΥγθοίιβ Ἰοοι5 ΒΘ] ΟΡ 2. 

ΒΕ 2 



δῷ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒΚ ΗΙΞΤ. 6Β. 

κ᾿ Ω Ν ἃ... ἃ Φῳ ᾿ μὰ ἐπ γ ἐδ ᾽ “ 2 ε " 
νῶν εἰπε σρος αὐυὐτον ΟΤι εἰῆ καλως εχον ἀποπλεῦσαι αι γαρ 

τριήρεις τῶν ᾿Αθηναίων πολλῴ πλέονες ἦσαν. Καλλικρατίδας 
,΄ τῷ ῳ ε 85 ᾿ ᾿ ἣν ὁ ὦ, ᾽ “ΝΕ 

δὲ ΕἼΤΕῈΡΜ ΟΤΙι ἢ Σπάρτη οὐδὲν [μὴ] κακιον Οἰκειται αὐτου ατπο- 

33 θανόντος, φεύγειν δὲ αἰσχρὸν εἶναι ἔφη. μετὰ δὲ ταῦτα ἐναυ- [24] 
, ’ Α “ Α ς ’ ᾿, Ἁ 

μαχήσαν χρόνον πολὺν, πρῶτον μεν ἀθροαι, ἔπειτα δὲ διεσκε- 

δασμέναι. ἐπεὶ δὲ Καλλικρατίδας τε ἐμβαλούσης τῆς νεὼς 

ἀποπεσὼν εἰς τὴν θάλατταν ἠφανίσθη ΠΙρωτόμαχός τε καὶ οἱ 
. . “ ΄ “- Ἁ “» Ἔ 9 -“ Α “΄. 

μετ΄ αὐτοῦ τῷ δεξιῷ τὸ εὐώνυμον ἐνίκησαν, ἐντεῦθεν φυγή τῶν 
Α Α 

ΠΕελοποννησίων ἐγένετο εἰς Χίον, πλείστων δὲ καὶ εἰς Φώκαιαν" 

44 οἱ δὲ ᾿Αθηναῖοι πάλιν εἰς τὰς ᾿Αργινούσας κατέπλευσαν. ἀπώ- 
᾿] “ , " ’ “. ’; ᾿ 5 "5 “- 

λοντο δὲ τῶν μὲν ᾿Αθηναίων νῆες πέντε καὶ εἴκοσιν αὐτοῖς 
᾿] [2 " Ἁ ὰ 0 ω ᾿ Α “ ’ “- 

ἀνδράσιν ΕΚΤος ὀλίγων τῶν προς τὴν γην προσενεχθέντων, τῶν 

δὲ 1 ’ Δ Α κ ΟῚ ’ “ 9. «α« δ 

ε ελοποννήσιων ακῶνικαὶι μὲν ἐννεὰς πασῶν οΟοὐυσῶν εκΚας 

εἴη καλῶς] καλῶς εἴη Υ. 
καλῶς ἔχον] Ῥ]αίΑτοπιΒ ΔΡορΠΙῃ. 

ΙΔοοπ. οχμιροΐ καλῶς ἔχει---πλείους 
εἰσίν. ΔΕΌΝ. 

Καλλικρατίδας δὲ] ὁ δὲ Καλλικρατί- 
δας Καὶ. 

οὐδὲν μὴ] Ναρ.ΟΠΙ 1Π1101}} μὴ οὐπη 
Δ οΙΪῆο μὲν Βιιθδίπϊ]. οὐδαμῆ ΘοΠ]]οΙΐ 
Φδοοῦβ. Δααϊίαη. ρ. τόδ. ὅΟΗΝ. 
Θὰ ἴῃ ῥυ]ουὶ δα. δῃηποίανεγαϊ : “ Μὴ 
1ΠηΓΓἸιδτι1 6556 Τ1Π] νἹἀθγ ἃ ΠΌΤΔΙΙΟ ; 
Βα Ποῦ Θηΐτη οὐδὲν κάκιον. Δ΄. ἀπηού. 
ΒΘαπθηΐοχη. 

οἰκεῖται Β.Ο..Β.Ἐ.1.ν. οἰκιεῖται 
Α. ΑἸὰ. “Ἐφιάεπι οἰκήσεται 80 11Ρ- 
ὕππὶ ΤΠ8]]6 τη. (ὐὙτορ. 8,1, 2 : Ποῖαι 
πόλεις νομίμως ἂν οἰκήσειαν.᾽" ΄ΟΗΝ, 
δι. Το. 8,67: Γνώμην ἐσενεγκεῖν καθ᾽ 
ὅ τι ἄριστα ἡ πόλις οἰκήσεται. Μὴ διι- 
ἴθι Δ]]οθππιτη ρούμι νἹἀθίαν, ἴοτ- 
ἴδ5886. οἰ ΒΌΡΥα οὐ ΡοΒιζτΠ), ΠΠ1ΠῚ 
οοηΐαβα θϑβθηΐ οὐδὲν οἴ μηδέν. Ρ]ὰ- 
[Ἀγ ΟΠτι5 σαοα ροβυῖ 1. ὁ. ἐλαττωθή- 
σεται, ῬΥῸ 60 ΧοΠΟΡΠΟΩ ἰηἴτα 2, 4; 8, 
μειοῦν ἴῃ 4118 ρατίαμὶ! αἸοῖο, Ὁ] 
Δ}1π|8 ΒΟυΙΡίου ἐλαττοῦν. 

εἶναι ἔφη] ἔφη εἶναι Β. 
33. ἐναυμάχησαν] Ἰ)1οάοτγιιβ 123, 08. 

102. ΒΟ. 1010 τγϊπη τι τηδχὶτηᾶ ΟἸΙΠῚ 
ΨΊ ΡυιρηαίιιΠ) 6556, αἴ]ιιθ ΠδηΟ ᾿ρ88Πὶ 
ῬΌΡΤΔΠ) Πδναίθιη ΟὟ ΠΙΙΠΊΘΙΠ) Πᾶ- 
ὙΠ ΤΠΔΧΊΤΠΔΠῚ ἔπ1158586, τὰ πὶ (αὙθ οἱ 
απ (ἀγθθοῖβ Ὀπητη ΘΟΠΒΘΙΙΘΥ]ηΐ. 
ΖΕΌΝ. 

ἐμβαλούσης τῆς νεὼς ΠΙΟΑΟΙΒ 6. 
09. γτδα]!] (Δ ΠΟΥ] απη, ροβίαιιδπη 
Οοὐππὴ ἱπηρθίτι ᾿π Πᾶν οΙὴ ἰγ 8186 ὈΥδΘ[ΟΥΊΒ 

᾿που α Ἰϑβϑῦ θαυ τ6 ἀθπιογβιββοῦ, δἷ- 
46 5᾽ ΤῊ] 6 7 ΠΟΙ Π11185 8115 Ποβίμαχη 
Πᾶγ68, ἀβίθυβι8. Υ6 118, 84 ρΡΈρΠδτη 1π- 
π|1165 τα αιαἀιββοῖ, δα θχίσουηθσῃ Ροχὶ- 
Ο158 ΠᾶΥΘΕΊ ψ]Ο]θηΐο ΤΟΒΕΙ ἱἰτηρϑία 
ΔαοΥππη τ}015 να] πουῖθιι8 οοηΐθο- 
{ππ| Ῥτοοϊαϊθδβο. ΖΕΌΝ. 

θάλασσαν Ν. 
ἠφανίσθη] Τπαςο. 8, 28 : Θηραμένης 

ἀποπλέων ἐν κέλητι ἀφανίζεται. ΕΓ. 
Ιρῃ. Τ. γόᾳ : Ἢν δ᾽ ἐν θαλάσσῃ γράμ- 
ματ᾽ ἀφανισθῆ τάδε, τὸ σῶμα σώσας 
τοὺς λόγους σώσεις ἐμοί" οἴ 5ΙΠΊΠ]ΠΓΟΓ 
ἀφανὴς 46 τηθ180 756, Ηε].126. Οοπί. 
ΤΉ 17.811. Η 80. νο]. 3, Ρ. 485. 

Φώκαιαν] Πιοάοχιϑ 1. 1. Ροπὶξ Κύ- 
μὴν, 408 οϑῦ Πηϊτηα ῬΠοοεορ. ΖΕΙΌΝ, 

24. νῆες Ροϑί εἴκοσιν ροη! Υ. 
πέντε καὶ εἴκοσιν] Ἐπιπάθτη ΠπΠ16- 

ταϊη ποίαί 1ρ56 Πιοάοταβ. ὥϑα ἰηΐτα 
ὁ. 7. δ. 32. Ἐπισυρίοϊθιηιιβ ἀποαθοίτη 
ΡΘΓΠ586. αἸοῦ. Αα Ὠππο αἸΒΒΘΠΒΕΠῚ 
σΟΙΠΡΟΠοπάτϊπη ποραὺ Μουιβ Β ΠΊΘΟΓΕ, 
51 415 Τουῦθ ΡῈ Ὶ πὰ8 ἀποάθδοίτη ἴ8}- 
ἴὰτη Αὐοαβ πᾶνθ8 ᾿η 6] Πραῦ, 564 ΡῈΓ 
1188 25 Ῥαγίϊπι Αὐἴοαβ, ΡΑΓ πη ΒΟΟΪ88. 
ΝῚ [Ὧ110Ὑ,. τθ5. Θοιηροηὶ ροίεβί ἴΐὰ αἱ 
βίαϊιιαβ ἤᾶνθθ ΠΕ] Θ ΠΏ ΟἸΠΠΪΠΟ 25 
ῬΘΙ586, 564 οχ 8 ἰητη 12 8Π|15- 
8858 6586 ἨΠδ ΟΠ Παιῖ5. Νδτη ΠΟῚ 
Τη0 60 ΠΟΒΙΤΟ ΙοοῸ αἰϊααπιὶ Πδιιΐδο ἴῃ 
Ἰ{π|8 Θπαΐαββθ αἰοιιηΐιι, 564 οἵ ο. ἢ. 
δ. 95. δᾶϑιι ΒΟΥγ αὶ 6886 ΠΟΏΠΈΠ]Π}]. 
Νρο ἃ ψνϑῸ Δ ΌΠουτοῦ ἴῃ 1080 ῬγΌ]ο 
ΠΆΨΊΤ1ΠῚ ΠΟΙ ΕΠ] σιμὴ ἔγδοίδσιιπη Πδι- 
[88 ΘΧΟΘΡρίοΟΒ 586. Δ0 8118. παν θι8. 
ΖΕΌΝ. 

ΑΌ Ὁ. 



ΠΤ ΘΟΑΡΟΥΕ δ9 

35 τῶν δ᾽ ἄλλων συμμάχων πλείους ἢ ἑξήκοντα. ἔδοξε δὲ [καὶ] [25] 
Ἔ - , “- ε ᾿ ᾿ κ , 

τοις Τῶν ᾿Αθηναίων στρατήηγοις ΕΤα μεν Και τετταρακοντα 

Ἁ ’, Α ’, , » Α 

ναυσι Θηραμένην ΤῈ καὶ Θρασύβουλον τριηράρχους ὄντας καί 
- ἣ ν ον. ᾿Ανι Τἃ ν ὃ Ε - ᾿ ι 

τῶν ταξιάρχων τινας πλεῖν επί τας Καταθεουκυιὰς ναὺς και τοὺς 

δον ἢ ΜΒ] -᾿ 1] ’ “- δὲ », ΜΝ Ν Ψ Ἢ, , 

ἐπ᾿ αὐτῶν ἀνθρώπους, ταῖς ὃε ἄλλαις ἐπὶ τὰς μετ τεονίκου 

τῆ Μυτιλήνη ἐφορμούσας. ταῦτα δὲ βουλομένους ποιεῖν ἄνεμος 
᾿ ᾿ , 3 ᾿ , , μ , ι 

και χειμὼν διεκώλυσεν αὐυτοὺυς μεγας γενόμενος τροπαίιον δὲ 

“- ,͵ ΄ , 

46 στήσαντες αὐτοῦ ηὐλίζοντο. τῷ δ᾽ ᾿ΕΥ̓τεονίκῳ ὁ ὑπηρετικὸς [26] 
’ , "5, κ κ᾿ ι " ε ι φο  α 

κέλης παντα ἐξήγγειλε τὰ περὶ τὴν ναυμαχίαν. ὁ δὲ αὐτὸν 
’ 9 ’ ᾿ Α “- ᾿ -“ ΄“ " «- Α ὃ Α 

παλιν ἐξέπεμψεν εἰπὼν τοις ενουσι σιωπὴ ἐκπλεῖν καὶ μῆοενι 

’ “ἱ Α ᾿ . - ἣν “ἢ ἮΝ , 
διαλέγεσθαι, παραχρημα δὲ αὖθις πλεῖν εἰς τὸ ἑαυτῶν στρατο- 

πεδον ἐστεφανωμένους καὶ βοῶντας ὅτι Καλλικρατίδας νενί. 
“ Ἀ “ «ς “ ἋΣ , “ Ψ , 

κηκεὲ ναυμάαχῶὼν καὶ τι αἱ τῶν θηναίων νῆες ἀπολωλασιν 
ο Α ς κ “ ᾿ "5 ’ Β Ε] Ἁ δ᾽ ΕῚ δ Ε “- 

πὴ) ἀπασαι. καὶ οὐ μὲν ταῦτ ετόιουν᾽ αὑτὸς . ἐπειθὴ εκεινοι [77] 
’ ᾿᾿ Ν ») , Α “- ’ ; 

κατέπλεον, ἔθυε τὰ εὐαγγέλια, καὶ τοῖς στρατιώταις παρήγ- 
ΡΞ “σι Ἁ ΄" 

γειλε δειπνοποιεῖσθαι, καὶ τοῖς ἐμπόροις τὰ χρήματα σιωπῆ 
93 ’ . Ν - 9 - “ 6, ον δὲ ᾿ ΄ 

ἐνθεμενους εἰς τα πλοῖα ἀποπλεῖν εἰς ἰον, ἣν ὁεὲ Τὸ πνευμα 

38 οὔριον, καὶ τὰς τριήρεις τὴν ταχίστην. 

πλείους ἢ ἑξήκοντα ] Οοηΐ. Ἰηΐτα ο. 7. 
δ. 26. 01 70 Ρο 1586 ἀἸϊοσπηίαγσ. ὅ'ϑα 
Πιοάογιιβ 13,100. πυτηθγαΐ 77. ΖΕΌΝ. 
συμμάχων Β.1).Υ΄. (ὑδίεγ! ξυμμάχων. 
35. δὲ καὶ] ΟὈρυ]άπη ᾿ππΠ]Θ τ 56- 

οἷυδι. ΒΟῊΝ. 
ἑπτὰ Ὁ). (ὑοίευι ἕξ. ““ ΑἸίθγαπι ἢγ- 

τηδύ ΘΟΠΒΘΗΒΙΙΒ 6. 7.17 οὐ 42. 5ΟΗΝ. 
τριηράρχους ἐπιώρ Τπἴ0λ)» δ: 75: 

Τῶν τριηράρχων ἀνδράσιν. ἱκανοῖς καὶ 
ἐστρατηγηκόσιν ἤδη Θηραμένει καὶ Θρα- 
συβούλῳ καὶ ἄλλοις τοιούτοις. Ηΐϊης 
Ῥοάουΐ 13, οϑ: Συμπεριέλαβε δὲ Θη- 
ραμένην εἰς τὸ δεξιὸν κέρας ἐφ᾽ ἡγε- 
μονίας τάξας, ὃ ὃς ἰδιώτης μὲν συνεστρα- 
τεύετο τότε, πρότερον δὲ πολλάκις ἢν 
ἀφηγούμενος δυνάμεων, ΘΧρ]Ἰοαπάὰ 
Βιηΐ, ΠῚ ντ]ραῦθο Θουρύαγοο πρότερον, 
τότε ὁγάϊποπη τϑοίθ τηπιίανηῦ ΘΙ ΓΟΠΙ15, 
1 ἸοοῖιΒ ΧοπορΠοης5 ἀοιηοῃδϑίγαεί. 
5ΟΗΝ. 

ταξιάρχων ναυάρχων Κ. 
καταδεδυκυίας ναῦς. Ὰ ϑΌΒΟ] 1 δά Του- 

ογα. 1, 50, 1ὈῚ τὰ τῶν νεῶν σκάφη, ἃς 
Ν᾿ οὐ σειν, ΤΟΙΡΑΤῚ οὐ ἀποὶ (ἀναδεῖ- 
σθαι) αἰϊοπηίαγ, ΘΧρ]Ἰοδηΐ καταδύνειν 
ναῦν ῬΘΙ τραυματίζειν. ἴΐα οἰϊδη ὅ5α]- 
ἀα8 δ} μος γῦρο. [ηΐτὰ α. 7, 35: 

5... ἵ ι ᾿ ᾿ 
αὐυτος δὲ ΤΟ πεζὸν 

Εἷς τῶν ἡμετέρων στρατηγῶν ἐπὶ κατα- 
δύσης νεὼς σωθείς. ὅ06ΗΝ. 

μετ᾽ ᾽᾿Ετεονίκου] Οοηΐ. 5.26. ΖΕΤΙΝ. 
μετ᾽ ᾿Εονίκου Υ. 

διεκώλυσεν αὐτοὺς ΒΒ... ΠΗ ΤΡ. 
Οὐδἴουὶ αὐτοὺς διεκώλυσε. 

ηὐλίζοντο ] βισῃϊῆοαῦ ΘΧΟῸ 145 ἄρΌΓΘ, 
αὖ ἐπαυλίζεσθαι εἴ ἔπαυλιν ποιεῖσθαι 
ἀραα Ρ]αϊοποιη ΑἸ]ο. 2, Ρ. 140 ἢ. 
5ΟΗΝ,. 

406. ὁ πο Ὺ,, 
κέλης} μέλης Β. 
ὁ δὲ αὐτὸν πάλιν ἐξέπεμψεν) Εοάθχη 

τη060 οἸδά θη (ἸΒβιτητ!αν ΑΙρ 51] ατιβ 
4. 3.12. ΖΕΌΝ. 

ἑαυτῶν] ἑαυτοῦ φῬγ. Β. 
βοῶντας] ῬΟΙΪΥΦΘΠΙΙΒ 1, 44. ΡΕΓΒΙθοΐ 

παιωνίζοντας, νίκην ἀγγέλλοντας ἥκειν 
δίς. τα νου θούθηιιβ ἔεσ σϑρϑα!. 
ΖΕΌΝ. 

37: ταῦτ᾽] τοῦτ᾽. 
τοῖς ἐμπόροις] (αὶ Βθοιι] Θχογοϊττη 

οοτητηθαίπιμη ΒῈρρΡΘαϊ τα αηΐ, αὖ ΠΘ 
ΘΟΡ δ ̓ἰδύθο πηθγοδίοσιιπι ὨΟβΌ 115 5ῈΡ- 
Ροίογθηΐ, 5ΟΗΝ. 

τὰ χρήματα] χρήματα Υ. 
οὔριον) οὔρινος 
τὰς τριήρεις τ ταχίστην] (ἰτιπὶ 



ὅ4 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒΚ ΗΙΒ5Τ. 6Ά. Α.6. 

ἀπῆγεν εἰς τὴν Μήθυμναν, τὸ στρατόπεδον ἐμπρήσας. Κόνων [28] 
Α ,ὔ ἈἉ σ΄ " Ἀ ΓΙ ’ὔ ο ’ κ 

δὲ καθελκύσας τὰς ναῦς, ἐπεὶ οἵ τε πολέμιοι ἀπεδεδράκεσαν καὶ 
α΄ ᾽δ , ζῚ . , “ ὍΔ6 ’ γὃ " 
ὁ ἄνεμος εὐδιαίτερος ἣν, ἀπαντήσας τοῖς ηναίοις ἤδη ἀνη- 

, " - 5 ω “᾿ " Ν “ Ἢ; " 
γμένοις ἐκ τῶν ᾿Αργινουσῶν ἔφρασε τὰ περὶ τοῦ ᾿Ιμτεονίκου. 

οἱ δὲ ᾿Αθηναῖοι κατέπλευσαν εἰς τὴν Μυτιλήνην, ἐκεῖθεν δ᾽ ἐπα- 

νήχθησαν εἰς τὴν Χίον, καὶ οὐδὲν διαπραξάμενοι ἀπέπλευσαν 
5» κ , 

ἐπὶ Σάμου. 

ΚΕΦ. Ζ. 

Οἱ δ᾽ ἐν οἴκῳ τούτους μὲν τοὺς στρατηγοὺς ἔπαυσαν πλὴν 

Κόνωνος" πρὸς δὲ τούτῳ εἵλοντο ᾿Αδείμαντον καὶ τρίτον Φι- 

λοκλέα. τῶν δὲ ναυμαχησάντων στρατηγῶν [Πρωτόμαχος μὲν 

2 καὶ ᾿Αριστογένης οὐκ ἀπῆλθον εἰς ᾿Αθήνας, τῶν δὲ ἕξ κατα- 

πλευσάντων, Περικλέους καὶ Διομέδοντος καὶ Λυσίου καὶ ᾽Αρι- 

στοκράτους καὶ Θρασύλλου καὶ ᾿Ερασινίδου, ᾿Αρχέδημος ὁ τοῦ 

δήμου τότε προεστηκὼς ἐν ᾿Αθήναις καὶ τῆς διωβελίας ἐπιμελό- 

ΘίΘΡα πο νου θπ ΘΧΟΙ 586. ΒΌΒΡΙΟΟΥ 
ἐπισκευάζειν ν6] ἐπακολουθεῖν. Νίδτῃ 
4αοα Ζοαηα5 δἷὖ 1η{6]]}101 ἀποπλεῖν ἐς 
Χίον, ΠΟΠ ῬΥΟ Δ 116 τπῃὶ νἹαἀθίαγ 1ἅ60 
4αΟΠ δτη ὕπτη 1Π ἢΠ6 ΠΊΘΙΠ ὈΤῚ Δ] ΓΘ 1118 
νουθυτα ΘΟΠΊΤηη6. ροδἰζιπ ΟρΡογίζ. 
5ΟΗΝ, ἀπήγαγε ρΡοβί ταχίστην 8(- 
αἰ Κι. 

Μήθυμναν] Ἰ)ιοάογιιΒ ς. τοο. τὴν 
Πυρραίων πόλιν σύμμαχον οὖσαν πο- 
τηϊηανι. 5ΟΗΝ. 

48. ἀπεδεδράκεσαν Β.Υ. (ὐδίοτ! ἀπο- 
δεδράκεσαν. 

εὐδιαίτερος] εὐδιαίρετος Α.Ο.Ἐ.ΕῚ 
ΑἸα. . 

Ι. οἱ δ᾽ ἐν] οὐδὲν Β. 
ἔπαυσαν] ο᾿]Ποοῦ τι δα οαιιδατη αἸ- 

οοπάδτῃ ἀοπλατη τϑαϊγοηΐ. αποα ἢδὶι- 
ἔγαροβ δ Ἰητουϊθοῖοβ ἴῃ ῬΙΌΘΙΙΟ ΠΟ 
ΒΕ ΒΟ ]ΠΙΒβθηῦ ἃς ΒΘρο] ν]ββοηῦ. Υ', Π1ο- 
ἀΟΥΙη 13; ΤΟΙ, πὶ Ααϊπηδηΐϊιτη ΠΟῚ 
ποιηϊηδύ οαπα ῬΏΠ]ΟΟΙ6. ΖΕ ΤΙΝ, 

οὐκ ἀπῆλθον] ΗῚ ἀπὸ οηΐμη φοβη- 
θέντες τὴν ὀργὴν τοῦ πλήθους ἔφυγον. 
θα τ ] 1] 56Χ ΟΠὶ Τηᾶρηᾶ ΠΆΨΤΙΠῚ 
Ραγίθ γϑνθγίθσιιηΐ, ἤὰῸ 806 ΤΠΔΧΊΠῚΘ 
᾿ηάπιοῖ, ἔογο τὖῷ ἃ δι] ἴῃ πα ]οῖο 
Β0 Ἰοναῦ!} ῬΘΥΙΟ] τι Ἰπητηπθ 8. οι- 
σογθηΐ. )ιοά. 1.1. ΖΕΠΠΝ. Ατομο- 
ϑίγαίιιβ δηΐθ ριρπατη ΟὈϊογαῦ Μιίγ- 
Ἰθῆδο ; Ροβύ ριισρμαιη ἀποάθοϊπν το 
Πᾶνο5. ΑΥΠΘΠαᾺ8. Βαῖνῶ δπΐ ΤΟνοΥβδθ, 
διιούογο Πὰν 81ὰ Ρ.70 1.664, Ποῖδκ. ΟΗΝ, 

ΤΠ γ8185 Ἰοαυαϊαῦ ἀθ ραρπα δὰ Δὐροβ- 
ΡῬοΐαμηοβ. Ν'. δα 2.1, 29. 

2. ᾿Αρχέδημος] ᾿Αρχίδημος Ἐ, 
ὁ τοῦ δήμου βεγνανι Β., οτη. οβθίθυϊ. 
διωβελίας ] διωκελίας Β..Η..Υ. διω- 

κελείας Ε΄., χαοα ἴῃ Δεκελείας ἄδρτα- 
ναΐαχῃ 1 1)., αὶ ἴῃ ΤΠΔΥΡΊΠΘ “." οὕτως 
ἦν διωκελίας ἐν τῶ ἀντιγράφω, οἷ τηδῖ- 
ϑὶηο Υ΄., 1] δέκε, ΓΘ] 115 ἘΠ ΘΥ1Β. σοτη- 
ῬΘπαϊο Δ. ΒΈρΡΓα βουιρί8, οὖ ΠΌΓΤῚΒ 
ΟρίθιβΒ. Διωβελία ἀπΐορη ἄπο βαπΐ 
ΟΌΟΪ! 408 ΡΟΡαΪΟ δα βρϑοΐδουϊα 81165- 
46. ΟΡ]θοϊδί!ομθ5. ἸΑγΓρΊΓ θη ἀθηπᾶ- 
ΒΟΡΊῚ, ἀ6 αὰὰ ν. Βοθοκῃ. (ἤσοπ. Αἴμθη. 
ΜῸ]. 1. Ρ. 38ο6 8644. 6. βοουπᾶθο. [968 
ἀΘΠΠΔΡῸΡῚΒ γΘΓῸ ῬΓΟΡΥΌΤΩ θϑῦ γϑυ θυ 
προΐστασθαι, υὖ ἀρια Π)Ιοαοτγιτη 12, 
75: Τοὺς δημαγωγεῖν εἰωθότας καὶ μά- 
λιστα τοῦ πλήθους προΐστασθαι συλ- 
λαβόντες ἀπέσφαξαν. ἴὐὖπά8 προστά- 
ται τοῦ δήμου 8:06 αἰϊοπηίαν ἀραα΄ 
Ατβίορμδηρθιη, “ΓΒμπιου ἀἸάθπι, ἰρϑιτη- 
αἴθ Χοπορμοπίθιη, προεστηκότες τοῦ 
δήμου ἀρτια 1 γϑίατη Ρ᾿. 130, 20, νΕ] ἐν 
ταῖς πόλεσιν ἃΡ. ΧΘΠΟΡΉ. Ἰηἴἶτὰ 2, 5.1, 
ἐν ταῖς Θήβαις Ἰθ1α. 5, ἐν Σάμῳ ἃΡ. 
ΤΏις. 8,81, ἃ Ζϑιαηϊο οἰζαΐοβ. 1714]18 
ἢϊς Ατομθάθμιιβ ἀθιπμαρόρτιβ, Πλάμων 
εὐ Πήληξ αἰϊοίτιβ, οὐ νὰ 16 ὕπο ῬΟύθΠΒ, 
γηΘΟΥ αι" ΑὙἸΒΙΟΡ ΔΙ ἤδη. 417; 
588, [υγϑῖθο Ὁ. 145. 2, ΒΟ ηὶ Οἴ68. 
Ρ. 73» 21, ᾿ἰρβίᾳιιθ. Χϑπορμομῦ (οτη- 
τη ηΐ. 2, 0. 05. Ιοοο5. ρΡοβί Ραϊτηο- 



ἘΠΕ. 1 ΘΑΡ ΝΊΙ, ὄ ΄ι 

μενος ᾿᾿ξρασινίδη ἐπιβολὴν ἐπιβαλὼν κατηγόρει ἐν δικαστηρίῳ, 
, » ς μι ’ 9 Ἁ » ’ » -“ 

φάσκων ἐξ Πλλησπόντου αὐτὸν ἔχειν χρήματα ὄντα τοῦ 

γπὶ Εὔχογοῖῖ. μ. 603. εὐ (ὐΟΥβἰππτη 
Βαβι. Αἰ. νο]. 2. Ρ. δού. δπποίαχιηϊΐ 
ΝΥ γυΘ Δ ΟΠ τι οἱ Ομ ποι ἀθσιιβ. 

ἐπιμελόμενος Β.1) Εὐν΄ν (ὐδίου! ἐπι- 
μελούμενος. 

ἐπιβολὴν Β.1).ν., αὖ οοπ]θοογαί 
Ἁγ ]ον. δα Πγβίατη Ρ. 220. δ. Ββιβὶς. 
“ Ἐδ0 δαίθμη ἐπιβολὴν ἐπιβάλλειν τηὰ- 
σιδίγαϊιπτη, οἵ βιρσηϊῆοαΐ, Ἰηίθυργοίθ 
ϑυιάα, ζημίαν ὁρίζειν, πιιοέαην οοη- 
δέϊμιογο. ΊΓΏΒ ΠΟΒΙΤΟ βϑβί Ἰοοιιβ 
ΤΠ γϑῖθ οοηΐγα ΝΊΘΟΠΙ. 1Π10|0 : ᾿Ἐπιβαλ- 
λόντων δὲ τῶν ἀρχόντων ἐπιβολὰς καὶ 
εἰσαγόντων εἰς τὸ δικαστήριον οἴο.᾽ 
ΖΕΌΝ. Βοβηριάθειιβ ἴῃ ΕΡΙΠηθίῸ 
δα ἤπιης Ἰοοιπ : ““ ΑὙΙΒίοΡ Δ η68, 48] 
[ὰθυ]ατὴ δηδβ ἀγοποηΐθ (04}1}1ἃ Π]Θ 6 
Τ,6η 8615 δαϊαϊῦ, ἀπποθε ΠῸΒ τ] βοΥαίι5, 
ΑΥΠΘΠΙθηβιτη Οὐ ἃ) δοοιιδαίοτ!- 
115 ΔΟΟΘΉΒΊ1Π ἢ ΘΟΒ ΤῊ] ΠΡΆΓΘ βύπαοί, 
(46 φιιο ροθίθθ ΘΟη 5110 τηοηπΐ ΟὈἸΓΘΥ 
δἴϊδιη [,Θβϑιηρσῖιβ ἴῃ Ὑιΐα ΘΌΡΠΟΟ] 8 
Ρ. 351, ἈὈῚ απο άδτη ΔατηἸβοθπίτυ ΠΟῚ 
ῬΓΟΡαΠ 44) θοβαιθ πὸ ρϑοοαΐο Ἰρῃοε- 
οδηΐ τοραῦ ν. 710 5664.» 0ὉὈῚ 56 Π0}1ἃ 
ατοα τηοηθηΐ ααδίμποι οὔ πιρΊδβθ [ι- 
ἀἸααη, 56χ τηοσίθ τητ]ζαΐοβ [{|856. 
θεῖ πθ δα ν. 1226. Ὁ01Ὶ 6 16 ]16 6 
(Εσ!ροάε αἱἷΐ ροεΐα: Εὐδαίμων ἄρ᾽ ἦν, 
εἰ κἀστρατήγησέν γε μετ᾽ ᾿Ερασινίδου, 
δηποίαης ππιπο οὐτη ᾿ΓΏγαβυ]]ο, Ροτ- 
Εἷ6, Αυιβίοοναῖα οἱ Πιοιηθαοηΐθ τηοσίθ 
τητι]ξαΐιιτη [π1556, διιοΐοσο ῬΏΠ]ΟΟΠΟΤΙΟ, 
οὗτός τε καὶ οἱ ὑπομείναντες. Ὀοβίθε: 
Δημήτριος δέ φησι περιττότερόν τι 
γενέσθαι τῷ ᾿Ερασινίδῃ, τὸ καὶ κλοπῆς 
κατηγορηθῆναι τῶν περὶ Ἑλλήσποντον. 
ΘῈ) ΠΡῸ τι ΓΕΡΘΙῚ ἀΘ σθθτιβ σϑβίβ 
Ῥοβύ ριιρῃδιη δα Αὐριητιβαβ ἃηΐθ 86- 
σαθηθα ργ]α δηποίαίΐα ἴῃ Β6Π01118 
864] θαβάθιη Ασιβίορῃμδηϊβ βδηδβ ν. 
1ρδο, αἴ δ Πάθπ) ΧΘΠΟΡΠΟΉΪΙΒ 
ὉΘΒΌΤΩΔΠ Δ ΠῚ ΡΘΙΠΠΟΓα νυν] θηίιν. Ἐ- 
αἸΐα οϑί {θυ1]α, πὶ αἰχὶ, Ο]. 92,3. [ἢ 
ἤπο ῥδοθιη απ Γηπ ἘΓΌῚ ΡΓΘΟδίτΙ 
Ῥορίᾳ δαάθηβ: Κλεοφῶν δὲ μαχέσθω 
κἄλλος ὁ βουλόμενος τούτων πατρίοις 
ἐν ἀρούραις" 001] ΟἸδορποπίοπη. αἱ 
ῬΘΥΘρΥ τ πη οὐ ῬδΟὶΒ ΟΟΠΟΙΠΟΠΙΌτΙΒ 
ΟὈΠΙζοηΐθπι ἐγδάιτιοῖί. ΠΟ] ]α νΤῸ 1ΐὰ 
{τααπηΐ, Ἰαπααία Αὐὶβίοιθβ διιοίουι- 
ἴαῖθ : ΓΙΔΟΘα θη μ]οῸ8 ροβί οἰδάθπ δὰ 
ΑὙρΊηνιβαβ δοοθρίαπη ΔΥῸ ποηΐθ (1118 
νΟΪτ586. οὐτὴ ΑΥΠΘΠΙΘΠΒΙ 115 ΡδΟΪΒ0], 
οὐ ἢὰ5 σοπα! !]ο65 ρᾶςὶθ ΟὈΐα]1886, τι 

Ἰ)ΘοθΙθαπη ᾿ρ81 τοὶ πατιθγθηΐ δία 
τιίγασιιθ ῬΑΥΒ ΔΗ ΓΟ 1115 ῬΟΒΒΘΒΒΙΟΏΙΙΙΒ 
δοαιπμοβοογοῖ. (ὐπίτα (ἸθορΠποηΐθιη 
ΘὈσιατη οὐ {πόγὰςθ ᾿πατιτιμη 1Π 60Ηη- 
ΟἸΟΠθιὴ. ῬΓΟΊ 586. δἴαιιθ ΗΓ 5886. 56 
ΠΟῚ ΘΟΠΟΘΒΒΕΠΙΠ 6586 τιῦ Δ]]ᾶτὴ δοοὶ- 
Ρογθῦ Ροραϊι8 ΡδΟΘΠῚ, ΗΒ] αὖ [ἀοοα- 
ΤΠΟΠ] ΟΙΠΠΘ65 Οἰν]ΐαΐθα ἹΠΊΡΕΤΊΟ 8110 
5] οἴαϑ ΠΌΘΓα5 ΧΟἸ Πα τιθυθηΐ : αἴατιθ 
ἰἴΐα 6]τι8 βθηθΠΔτη 1Π ΘΟΠΟΙΟΠ6 ΟὈ- 
ΠΠΠιι15886. ΝΠ] (6 Ἰοραίίοηθ μᾶς Χο- 
ΠΌΡΟΝ Π6 ΟὈΙΟΥ ααϊάθτη {γδα!]α], 
ΟἸοοΡμοπίθυη διιΐθη ᾿ρϑιιτη ΠΟΙ ηδΐ 
ἀθιηπτη 1ἢ Θχίγθιηο πος το. πη- 
Ἃ6πὴ δὕϊαιηι ροβῦ νἹοϊουιαπη δα (ὑν Ζιοιτη 
αἴσιιθ ᾿ζοσιιτη δα Οὐποββοιηὰ [μοράτ- 
ΤΟ ΠἾ8. Ῥάσθι Ρδύθηςτι5 ΟὈΒ.11586, 
ΟἹ]. 92, 3; ἃ Ποηΐθ (ἸδποΙΡρο, 6 })10- 
(ΟΤΟ 13, 52. οὕ 86Π01118 δα. ἔλα ΙΡΙα]5 
Οταβίθη δηποίαν! δ] μηθῦ5. ὅοθο- 
1τὰ ἰατηθη Ἐλατ]ρΙ θα ἀγα Ποηΐθ] ΠΟΙῚ]- 
πδηΐ “ ΠΘΟρΡουηριιπη ΟἸντηρΡΙΔ 415 92, 2. 
Τιοραΐαχμη ᾿ὑπάπιμη ποιηϊπδΐ [)]ΟΘΟΥΙΙΒ 
οἸαβααθ ΟΥΑΙ Πθὴ τοίοσί, ἀὉῚ νά 
ΝΥ Θββϑϑηρίθτμη Ρ. 582. (ὑπ ἢ15 οοτη- 
ῬΑΓΑΓῚ τηθ ϑθίπν ἸΙοοῖ5. ΒΟ] η15 σοηΐγα 
“ΓΙ Ρ. 254. ἈὈῚ παιγαΐ 6 ραΐγθ 
Β0 56 Δι 188ε : Καὶ τὴν τελευταίαν 
ἀβουλίαν, ὅθ᾽ ἡττημένοι τῷ πολέμῳ, 
προκαλουμένων αὐτοὺς Λακεδαιμονίων 
εἰρήνην ἄγειν, ἔχοντας πρὸς τῆ ᾿Αττικῇ 
Λῆμνον καὶ Ἴμβρον καὶ Σκῦρον καὶ δη- 
μοκρατουμένους κατὰ τοὺς νόμους, τού- 

των μὲν οὐδὲν ἤθελον ποιεῖν, πολεμεῖν 
δὲ προῃροῦντο οὐ δυνάμενοι. Κλεοφῶν 
δὲ ὁ λυροποιὸς, ὃ ὃν πολλοὶ δεδεμένον ἐν 
πέδαις ἐμνημόνευον, παρεγγραφεὶς αἱἰ- 
σχρῶς πολίτης καὶ διεφθαρκὼς νομῇ 
χρημάτων τὸν δῆμον, ἀποκόψειν ἠπεί- 
λει μαχαίρᾳ τὸν τράχηλον, εἴ τις εἰρή- 
νῆς μνησθήσεται. ἀπᾶθ ΒΟΠΟ]]Ο τη 
ΠΔΓΓΑΙΟ ΠΥΠΊδίμΓ, ατιὸθ ΠΟΠΊΙΠΘΙῚ τυ- 
ροποιὸν νοορδηΐ, οἴ Βοοτητηδῖΐα αι Δ ΠῚ 
Ῥ]αίοπΙβ οοτηϊοὶ 6 ἔαθι]α ΟἸΘΟΡ ΠΟ (15 
ΠΟΙηΪΠ6 ᾿ηβουρία δπποίδηϊ δα βδπᾶ- 
τατη ν. ὅρο, ὉΠῚ ρορία ΟἸθορῃοπίοιη 
(ΔΙ 8 Π| ΡΟΥΓΘΡΤΊΠιιΠΊ, ὨΟΤΩΪηΘη ἰο- 
ααδοθηῃ οἵ διηὈ ΠἸοβατη τἱαθί. [άριη 
βομῖπθβ. ο. Οἰθϑιρῃοηΐθμη ἢ . 530: 
᾿Απομιμούμενος Κλεοφῶντος τ πέτυμῆ 

ὃς ἐπὶ τοῦ πρὸς Λακεδαιμονίους πολέ- 
μου, ὡς λέγεται, τὴν πόλιν ἀπώλεσεν. 
Λυροποιὸν ΠοτηποΙη νοοδΐ αποαῖιθ 
ἈΑπάοοϊάθβ 46 Μυβίθυιβ Ρ. 73: ὍΤ᾽ 
ἐμοῦ φεύγοντος Κλεοφῶν αὐτὴν (οἰκίαν) 



δ0 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΙΞ ΗΙἸΞΤ. 68. 

’ ’ , ᾿ . “ , Ν ἔὸ “ 

δήμου" κατηγοβει δὲ καὶ περι τῆς στρατηγιας. και ε οἕε τῳ 

3 δικαστηρίῳ δῆσαι τὸν ᾿Ερασινίδην. μετὰ δὲ ταῦτα ἐν τῇ βουλῆ 
΄- ΄ ἈΝ “ ’ 

διηγοῦντο οἱ στρατηγοὶ περί τε τῆς ναυμαχίας καὶ τοῦ μεγε- 
΄' “. ’ , ᾿Ὶ Α 5, 

θους τοῦ χειμῶνος. Τιμοκράτους δ᾽ εἰπόντος ὅτι καὶ τοὺς ἀλ- 

λους χρὴ δεθέντας εἰς τὸν δῆμον παραδοθῆναι, ἡ βουλὴ ἔδησε. 
“ , 9 ’ . χυ “- “ 

ἀμετὰ δὲ ταῦτα ἐκκλησία ἐγένετο, ἐν ἣ τῶν στρατηγῶν κατη- 

γόρουν ἄλλοι τε καὶ Θηραμένης μάλιστα, δικαίους εἶναι λόγον 
ε κ- , ᾽ Ἡλι Ὁ ἢ ι , Ὡ ι Χ 
ὑποσχεῖν διότι ουκ ἀνείλοντο τους ναναγους. οτι μεν γαρ 

ς ᾿ "“ , - κ ᾽ ὃ ’ , ἃ 

οὐδενὸς ἄλλου καθήπτοντο ἐπιστολὴν ἐπεόείκνυε μαρτύριον ἣν 
Α ι΄ 9 

ἔπεμψαν οἱ στρατηγοὶ εἰς τὴν βουλὴν καὶ εἰς τὸν δῆμον, ἄλλο 
Α Ἁ Ἁ “ Ἀ ΄“- Α ε Ἁ 

5 οὐδὲν αἰτιώμενοι ἢ τον χειίμωνα. μετὰ ταῦτα δὲ οἱ στρατηγοί 

βραχέως ἕκαστος ἀπελογήσατο, οὐ γὰρ προὐτέθη σφίσι λόγος 
κ Ἁ ’ ᾿ἶ ἙΝ ’ ΄ Ψ 5 Α ᾿] 

κατα τὸν νόμον, καὶ τὰ πεπραγμένα διηγοῦντο ὃτι αὐτοὶ μεν 
»" ἢ Ἁ ’ 7ὔ Α Α ς᾽ ’ “᾿ ΄“. 

ἐπὶ τοὺς πολεμίους πλέοιεν, τὴν δὲ αναίρεσιν τῶν ναναγων 

προστάξαιεν τῶν τριηράρχων ἀνδράσιν ἱκανοῖς καὶ ἐστρατηγη- 

ὁ λυροποιὸς ᾧκει. ΑΠπαχΙ]ο (ὐοτηοοαϊὰ 
Λυροποιὸς ἀρ ΑἰΠπϑηδουτη ππις Ροι- 
{ἸΠ6 16 νἹἀθίαγ." [Τάτ ἴῃ 5610]. Ατὶ- 
ΒΙΟΡἢ. ῬΓῸ τυροποιὸς τοδύϊασγϑί Ἰδτη 
Αγ ]οΥ. ΝΊι. Πγϑῖθ Ρ. 125. 6. Η6ῖ5Κ. 

ἔδοξε] Ηυ͵]ι5. [6101] ἰδπηουιΐαβ οἵ 
ἸπἸαυϊΐαβ οἰϊαπι 115 4] ΑἸΠΘΠΗΙΘΗΒΙ ΠΤ 
ῬΟΡῸᾺΪΠ Ἰονιταίθμη ΠΟΥΠΐ, ΤΉ]ΓΔ 1115 
ψΙοΥ αδθθῦ, οὔτ 8115 1 ῬΑΙΓιι8 
{ππ| ῬΥΞΘβου τὴ ἴῃ θὰ ἃ [ ΠΘΥΔΙΊΘΠ6Β, 
ἀΆΤΩΨ]Β τηδη 1 θβδίο σα]ρ88 ΓΘιι8, [Δ η θη 
τι ἸΠΠΟΟΘῊΒ ἼἸΟ6Β5 1086 δοοιιβαῖ. ὸοτ- 
[α5856. Δ8]167 1086 Θχι τη οαρογθ ΠΟῚ 
Ῥοΐογαΐ, ὨἸ5] 51 Ἰην] ΙΔ τη ἃ 88 ἢ ἀπιουτη 
σαρΙΐα ἀνου δδοῦ ἢ αὖ γουτπὶ νἹ θαι 
αποα ΟΥ̓ 1485 6ἱ ΟὈ]ΟΙΌ 2, 3, 17: ἃ 40 
ΟΥ̓ΤΏΪΠ6 056 1ἴὰ 56 ΡΓρΆΓο βίπαοί, αἱ 
[ΔΙ ΤΌΤ ΙΟΠρΡΘ 8116 ὨδΥΓθῦ 18 ΠῚ 
ἃ Χεπορμοηΐθ πος ἰοθὺ ΠδυγαίΌΓ. 
ΥΤΤΕΝΒ. 

τὸν ᾿Ερασινίδην) ᾿Ερασινίδην Ἐ. 
3. Τιμοκράτους) Α,Ἰδίοί 6115. ραΐγθιη 

Ττηοογαΐθιῃ ΔΊ] ποτηϊπαῦ Π ππογά. 
7. Τορ. Δῃ Ἰάθιῃῃ ἢϊς οἵ Χϑθπορθοη- 
ἴθι8. οἵ 18 οοηΐγα ἡθθιὴ αἰχὶς 1) οιηο- 
βίμοηοβ ἢ 50ΗΝ. 

4. λέγων φροβί εἶναι οἴη. Β.Ο.Π..Ἐ.. 
ΕΠ. 

ὑποσχεῖν] ὑποσχεῖν τοὺς στρατηγοὺς 

ἐπεδείκνυε Β.ΨΝ. (ὐδθίει! ἐπεδείκνυ. 
ἣν Θίορπαπιιβ. ΠΑΡ Υὶ καὶ, απο 46- 

Γρηἀοθαῦ ΝΥ Θββϑιηρῖιβ δα ΠΙοάοΥ. 4. 
5. 18, 25» (011α[18 σὰ Πα Κοῦιβ δα 

ΤΠας. 8, 72. 46. ὁορα]α ἈὈῚ] τον ατα 
δχϑρθοίθϑ ῬΥΟΠΟσΉΘη ροβιία αἰββογαϊ. 
Ιῃ χαϊθυιβ Π1Π1}] δε ααοᾶ πὰς μρεγ- 
ῃθϑδῦ, Ὁ] οσοηΐαβα ΗΝ εἱ ΚΑΙ, αὖ 410] 
5506 ΗΝ εἵ ΚΥ. 

οἱ στρατηγοὶ) Ἐ ΙΒίοΙ]ατη Ὠᾶπα ατι- 
οαπῃ δα βθηδύμτῃ ΡΟΡ.Ϊ 6116 Τα ]ββδτα 
Βιοάοτιιβ 13; ΤΟΙ. ῬΘΥΨΘΥΒ6 ἸπίοΓρΓο- 
ἰαΐτιβ 6586 νἱἀθίισ. [8 Θῃ1ΠΊ Παῖτσδΐ 
᾿ΓΒογατηθπηθη οὐ ΠΠγαβυ θα] πὰ ΡὈΥΙΠΊΟΒ 
Δάνθηϊβϑθ Αἴπθμαθ. Ηοβ Ἰρὶυαγ ἅτιο- 
ΤΟΥΘ5 ΟΔΙ τη ηἶθο ρα ᾿γαῦαμη ροΟρΡα] τα 
᾿πηροσδίουθβ ραΐαθβθ. ἰρὶταγ ἀπέστει- 
λαν κατ᾽ αὐτῶν ἐπιστολὰς πρὸς τὸν 
δῆμον» διασαφοῦντες, ὅτι τούτους ἔταξαν 
ἀνελέσθαι τοὺς τελευτήσαντας. Ἠϊης 
᾿γτ] αΐοβ “ ΠΘγατηθηθ πη οἱ ΤΠ Ὥγαβυ θα] τὴ 
Ἰηϊου πὶ ἀπο ιι8 Ρᾶταβθθ. ἝΟἰδθ 
ΤαῦΟ οϑῦ Ῥ]ᾶπθ οοπίγαυα ΠΔΥΤΔΙΙΟΙΙ 
ΧΟΠΟΡΠοΟηΐθδο, αἴθ τηᾶρσηδ ΡΓΟΒΡΔ}11- 
[αἴ18 ΒΡΘοΙΘ οοπητηθηααία. ἴη θὰ 
ΘΠ ΠῚ Πρ Θη τὴ ᾿“Π ΠΘΥΔΠ]Θ 18 ν υβα ατῃ 
Δρραγοί, φιοα οἱ οορποιηθη κὄθορνος 
ἴθοογαῖ. 5ΟΗΝ. 

5. μετὰ ταῦτα δὲ Β..Η. Οὐδίοτι 
μετὰ δὲ ταῦτα. 

βραχέως Β.Ώ). βραχέος Ὁ. Οὐ εΐοτϊ 
βραχέα. 

οἱ στρατηγοὶ... ἕκαστος ἀπελογήσα- 
το] Ηεγοαοΐ. 7, τοᾳ: Τούτων τῶν ἀν- 
δρῶν, οἱ “Ἑλλήνων ἕκαστός φησι τριῶν 
ἄξιος εἶναι. Ῥ] αγΑΙ]θΙῺ ν ΥὈὶ οχβρθοΐθβ. 
τριηράρχων τριηραρχῶν Β. 
ἐστρατηγηκόσιν Ἰἐστρατολογηκόσινν. 

Ἀ.Ὁ6, 

[3] 



4ο6. ἘΠ ΡΟΔΟΝΕΙ. δῖ 

, 

κόσιν ἤδη, Θηραμένει καὶ Θρασυβούλῳ καὶ ἄλλοις τοιούτοις" 
6 Ἁ 5 ’ ’ Ἁ ΄ “5 ’ δέ » κ᾽ 

καὶ εἴπερ γε τινας δέοι, περι τῆς ἀναιρέσεως οὐόενα ἄλλον ἔχειν 
Ε] Α .] ’ “ ,ὔ ᾿ , Α " “ 

αὐυτοὺυς αἰτιάσασθαι ἢ τουὐυτοὺς οἱἐς προσετάχθη. και ουχ οΟοΤι ΎΕ 

΄' ξ - »᾿΄ ’ ’ Ε Α 

κατηγοροῦσιν ἡμῶν, ἔφασαν, ψευσόμεθα φάσκοντες αὑτοὺς 
δ ἢ Ω ο Ως Ἁ ’ὔ ΄- “ Ν Ἁ “ 

αἰτίους εἶναι. ἀλλα τὸ μέγεθος τοῦ χειμῶνος εἶναι τὸ κωλῦσαν 

τὴν ἀναίρεσιν. τούτων δὲ μάρτυρας παρείχοντο τοὺς κυβερνή- 

τας καὶ ἄλλους τῶν συμπλεόντων πολλούς. τοιαῦτα λέγοντες [4] 

ἔπειθον τὸν δῆμον" ἐβούλοντο δὲ πολλοὶ τῶν ἰδιωτῶν ἐγγυ- 
΄ ’ 

ἄσθαι ἀνιστάμενοι: ἔδοξε δὲ ἀναβαλέσθαι εἰς ἑτέραν ἐκκλησίαν᾽ 
’ Ν τ Δ Ἁ Ν “ ες “Δ ’ 9 Α κ 

τότε γὰρ ὀψὲ ν καὶ τὰς γειρᾶας οὐκ ἂν καθεώρων την δὲ 
Α “ 9 “ [χὰ ’ ε , 

βουλὴν προβουλεύσασαν εἰσενεγκεῖν ὁτῷ τρόπῳ οἱ ἄνδρες κρι- 

βϑγνοιντο. μετὰ δὲ ταῦτα ἐγίγνετο ᾿Απατούρια, ἐν οἷς οἵ τε βια, ᾿ 
’ὔ κ ε “ ’ , " “ ς κυ Ἁ 4 

πατέρες και οἱ συγγεένεις συνειίισι σφισιν αὐυτοις. Οἱ ουν περι τον 

6. εἴπερ γέ τινας δέοι] αἰτιάσασθαι 
γϑρείθπατιπη ἃπιπηδάνεγες Δ γίθη}. 
ΘΙΠΉ111ἃ νἹ6 δα 2, 2, 10. 

αἰτιάσασθαι Β.Ὁ.0.Ε .Η. 
αἰτιᾶσθαι. 

τούτους] τούτοις (.Ε. 
οὐχ ὅτι γε] ΟΥτΌΡ. 8, 6. τ8: πὲ δὲ 

τοῦτο ψεύδονται, ἀλλ᾽ ὅτι γε τῶν ἀν- 
θρωπίνων πεζῇ πορειῶν αὕτη ταχίστη. 
τοῦτο εὔδηλον᾽ ὅ, 12: Καὶ ὅτι γε οἱ 
παῖδες ἀκούοντες ἐκεῖ πρόσθεν τὰς δίκας 
δικαίως δικαζομένας ἐδόκουν μανθάνειν 
δικαιότητα, καὶ τοῦτο παντάπασιν ἀν- 
έστραπται. 

συμπλεόντων .}).. (Οὐδίετ! ξυμ- 
πλεόντων. 

ἡ. τὰς χεῖρας] τῶν χειροτονούντων. 
εἰσενεγκεῖν) ὅδε. εἰς τὴν ἐκκλησίαν. 

για. 8.9. ΖΕΌΝ. 
κρίνοιντο ]} “ιαϊοαπαϊ βἷηΐ, αἴ 3, 3, 0: 

᾿Ερομένου τίνας ἄγοι μεθ᾽ ἑαυτοῦ" οἱ 1Ὁ. 
5, 22. 

8. ἐγίγνετο Β.).Ε.Η.1. Οδίει! ἐγέ- 
νετο. 

᾿Απατούρια τη6η86 ΡΥΔΠΘΡΒΙΟΠΘ, ἢ.6. 
ΟὐοἰΟὈΥΙ, ΡΟ τ] ἀαπτη οΘ] γα θα πίαγ ; 
ΘΌΟΙΠη ΡΥΙΠ.τι5 165 νοσαθδίθ δόρ- 
πεια᾿ ἐπειδὴ, ᾿Ἰηααϊῦ ϑ'υ1445, φράτορες 
ὀψίας συνελθόντες εὐωχοῦντο. ΑἸΓΟΓ 
ἀνάρρυσις, ἀπὸ τοῦ ἄνω ἐρύειν, ἢ. 6. 
θύειν" ἔθυον δὲ Διὶ φρατρίῳ καὶ ᾿Αθη- 
νᾷ. 'ΡῬογαΒ “κουρεῶτις, ἀπὸ τοῦ τοὺς 
κούρους καὶ τὰς κόρας ἐγγράφειν εἰς τὰς 
φρατρίας. ΖΕΓΠΝ. Τογίο 616 ἐδούτιπη 
ἔαϊββα νἹ θέαν τὖ ρα ΘΥ, ΒΟΥ ἤοῖο 5]- 
π.11] 4115 ΟὈ]αΐο, ᾿ΠΒου οΥ θη αΥ οἱ πο- 
Τ6η ΡΓΟΠΕΘΡΘηὔΠΥ 5011Π}, τ΄ ἀρραγοί 

(οἴου! 

εχ Απάοοϊαθ τ. 62. 6α. Βείβι. 84- 
ΟἸΠΟΙΟ ῥγεθοσαῦ 6 (δυο ΠῚ ὨΠΠΠΘΙῸ 
Τδάπομιβ (8115. Ξ5ΟΗΝ, 

πατέρες] φράτορες Βηγμιποκὶαβ δὰ 
Ατβίορ. Αοἢ. 146, χαθτὴ Ἰᾶπὰ ΟἸ΄τα 
ΑἸΧῚ φράτερες ρΡοί5 ἀΘΌ 1586, ααδιη 
[ΟΥΤΠΔ ΠῚ ΘΧΘΙΏΡ]15 ροϑύ 81105 σοη ἤγΠηδ- 
νῦ Μείποὶς, δὰ [ρα σοηβ Φράτερας 
(οπι. νο]. 1, Ρ. 217 8ε64ᾳ. Ηπηο 6ῃ]Ππὶ 
δοσοηΐιπ ἰοβϑίδηςαν ριπη. Ἡ ΤΠ οΥ. ἴῃ 
ΟΥ̓αΠΟΥἹ Αποοᾶ, γῸ]. 1, Ρ. 346, τό: 
Φράτηρ ᾿Αττικοὶ μὲν βαρύνουσιν, οἱ 
Δωριεῖς ὀξύνουσι, οἷ 8111. 

συγγενεῖς ) [0508 ΟὈΤ1Δ168 ἀἸοίΟ5 6558 
πος ποιηΐπθ, ἰταάπηΐ Ἠβυο λι5. οἱ 
συϊάαβΒ. ΖΕΌΝ. δε ποῖϊο ργορυῖᾶ 
Π1Ο Ἰοσυχῃ οὗϊαπὶ Ππαθοί, αὖ ὁχ Απαο- 
ΟἸα15 Ἰοοο ἀρραγοῖ. πο νοῖὸ ἀθὶπάθ 
᾿ΓΠΘΥΔΤΊΘΠ65. ΟΟΟΙβουη φράτορας οἵ 
οσορτδίοβ νεϑίθ ρα ἱπαπΐοβ ἴῃ- 
ΠΌΙΓΘ 1 ΘΟΠΟΙΟΠΘΙῚ οὗ ΔΟΟΌΒΑΓΘ ἀἸ6 68 
7αθοῖ, ἴῃ 60 δἔϊατα θα] τη] Π] νἹθῦυ 
Ἰερθ 8]1ατιὰ, 51Π}}}1 11}}1} απὸ Τα θαΐ 
προειπεῖν τῷ κτείναντι ἐν ἀγορᾷ δίκην 
ἐντὸς ἀνεψιότητος, συνδιώκειν δὲ καὶ 
ἀνεψιῶν παῖδας καὶ γαμβροὺς καὶ ἀνε- 
ψιοὺς καὶ πενθεροὺς καὶ ἀνεψιαδοῦς καὶ 
φράτορας εἴο.. απ φαϊάθπηι ἸΘρΌτη 
᾿πίογρυθίθβ ΠΟ  τ1ΠΔ [πιο ΠΟΠΊΤΗΘΗ- 
δΥ10 ΘΧΡ]ΙΟΆ558 ΠΉ1Π] νἹἀθηΐαγ. ΟἸΊΠ68 
ἸσΊΓαΓ σορπ δῦ] οὐ Ρῃγαίουθβ ΟΟΟΙΒΟΓΠῚ 
ἴῃ βοοϊοίαίθιη ΔΟσιιΒΑΌΟΠΙ5 ΟΟΙΤΘ. {π|- 
Ῥοηύαν ἰδρθ ; Θδ 616 δια 511Π11}} [ουΐαββθ 
'"ΓΠΟΓΔΙΠΘ 65 ὕπης ΔὈιιβ5 δβϑί, ΟΠ 
ἀαοθβ ΔΟΟΊΒΆγῈ νο]]θί, αὶ Οοοῖβο8. Ὁ 
Βοβίβ αὰαὖὺ΄ παυέγαροβ ΠΟῚ βιιβί!ογαηΐ 
Π66 ΒοΓναγδηΐ, 4188] δι ΓΑΡΌΓΙΙΠΙ Ο06- 



δ8 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒ ἨΙΞΤ. 6Η. 

, « “ “ 

Θηραμένην παρεσκεύασαν ἀνθρώπους μελανα ιματια εχονταὰς 
κ ᾿] ΄σ ’ὔ λὰᾺ Α 4 ’ὔ, ΄" ς -“ δ΄ εἶ 

και ἐν ΧχΧβρῳ κεκαρμενοὺς πολ ους εν ταυτη ΤῊ εορτῆ;: {να σρος 

Α 5" , Ὁ ς δ) - Ψ “ ο ᾽ , 

τὴν ἐκκλησίαν ἤκοίιεν. ὡς θη συγγενεῖς οντες τῶν ἀπολωλότων. 

καὶ ΚΚαλλίξενον ἔπεισαν ἐν τῆ βουλῇ κατηγορεῖν τῶν στρατη- 
“ τι “ ο ’ “5 , ι) «Δ ς Α ᾿] , Α 

9 γων. ἐντεῦθεν ἐκκλησίαν ἐποίουν. εἰς ἣν ἡ βουλὴ εἰσήνεγκε τὴν 

ἑαυτῆς γνώμην Καλλιξένου εἰπόντος τήνδε" 
Ν “ “ Ἁ , 3 

κατηγορούντων Καῖ ὰ τῶν στρατηγῶν και ἐκείνων ἀπολογου- 

μένων ἐν τῆ προτέρᾳ ἐκκλησίᾳ ἀκηκόασι, διαψηφίσασθαι ᾽Αθη- 
[ 8 ; “- Α ’ ’ὔ 

ναίους πάντας κατὰ φυλας" θεῖναι δὲ εἰς τὴν φυλὴν ἑκάστην δύο 

ὑδρίας" ἐφ᾽ ἑκάστη δὲ τῇ φυλῆ κήρυκα κηρύττειν, ὅτῳ δοκοῦσιν 
" α ες ᾿ ἢ ς , ᾿ , ᾽ κ 
ἀδικεῖν Οἱ στρατήῆγοι ουκ ἀνελόμενοι τοὺυς νικηῃησαντας ἐν Τῆη 

, ς᾽ ᾿ ᾿) ἢ θ Φ ἃ Α . κ 
ναυμαχίᾳ, εἰς τήν προτέραν ψηφίσασ αι, ὅτῳ ὁεὲ μῆ, εἰς τὴν 
ε ’ὔ “ἃ Α ὔ ς - ’ “ Α “- 

τουστεραν" αν δὲ δόξωσιν ἀδικεῖν, θανάτῳ ζημιῶσαι καὶ τοις 

Ψ - Α ν , “ ν 5. " ’ὔ 

ἕνδεκα παραδοῦναι καὶ Τα χρήματα δημοσιεῦσαι, ΤῸ ὃ ἐπιδέ- 

΄ “ ᾿' ΄ι Υ 

κατον τῆς θεοῦ εἶναι. παρῆλθε δέ τις εἰς τὴν ἐκκλησίαν φάσκων ἢ ρ ᾽ η 
Ἂς “ “ κ 

ἐπὶ τεύχους ἀλφίτων σωθῆναι᾽ ἐπιστέλλειν δ᾽ αὐτῷ τοὺς ἀπολ- 

ΟἸΒΟΙΕΒ. ΝῚ 418 1Π6]Π1Ο0γἃ οὖ ΘΟ ΠΟΤ 
15 αἰία]οῦῦ, οατὴ ἸΌΘηΒ 5668 1. 
ΟΠοῖα ἀἰθμ Υ ΠΟΥ ἢ ΠΊΙΡΘΙ ΘμδΥταν]ΐ 
Μεῖθὺ ἀθ θοπὶβ ἀδιηηδίουιι Π] Ρ᾿. 204; 
ἘΡῚ τηοποί φύλαρχον ΒΙΤΠΠ]Π106 7 Ἰο] 
φυλῆς ἐπιμελητήν. 5ΟΗΝ. 

συγγενεῖς---σύνεισι Ἅ 
γενεῖς---ξύνεισι. 

Θηραμένην] Θηραμένη Β. 
ἐκκλησίαν] ἈΡραίυχϊα ΡΘΥ {168 6168 

ΘΘΙΘΟΓΑΙῚ 5011{8 ΠΟΠ Πρ αΙΘθαηΐ απο- 
ΤΉΪΠ1Ι5 ΘΟΠΟΙΟ οὗ βθηδίιβ Πα ὈΘυθίατυ ; 
ἀξοι. αἀθῖπμαθ τητιαΐιιπη ἔα ΔΥΟΠοΟηΐΘ 
ΘΡμἰβοάοτο. τὰ ΔΙΠθηδοαΒ 4. ΡΟ τι: 

Φῶκος εἶπεν, ὅπως ἂν ἡ βουλὴ ὦ ἄγῃ. τὰ 
᾿Απατούρια, μετὰ τῶν ἄλλων ᾿Αθηναίων 
κατὰ τὰ πάτρια, ἐψηφίσθαι. τῇ βουλῇ 
ἀφεῖσθαι τοὺς βουλευτὰς τὰς ἡμέρας, 
ὥσπερ καὶ αἱ ἄλλαι βουλαὶ διαφίενται 
ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἧς οἱ προτένθαι ἃ αγουσι, 

πέντε ἡμέρας. Οπιθπι Ἰοσιπὶ (ὑαβαι- 
θόοητι5 πια]6 δα Αὐθορασιιπὶ γοίοσθθαΐ. 
Οὐπὰ Αραίατϊα ΡῈ 2 (165 ΘΟ] ΘὈΓΑΓ 50- 
11 β᾽ηΐ, ἀρραγϑῖ δαϊθοῖοβ [1586 [6115 
11108 ἀἸ68, 08. ΟΟἸ]ορὶαπιη προτενθῶν 
ΘΟΙΘΌγατΘ ΒΟ] 6 θαῦ αηΐθ Δραΐαισια, Δα 
προτένθας 1105 τηὰ]6 τοίους, απ]- 
ἄατη Ἰοοιιπὶ Αὐϊβδίορῃ. ΝᾺ. ττρϑ8. 
5ΟΗΝ. 

συγγενεῖς Β.1).Ν. (ὑδεἴοε! ξυγγενεῖς. 
Καλλίξενον] Καλλίξεινον Β΄. οοη- 

(ὐδἰου] ξυγ- 

βϑύδηϊου, (ὐ. 12 οἵ 14, Η. 35 "15, Ὁ... 
1016 ἢ ῬΙΊΟΤῚ Ἰοσο. 

0. ἑαυτῆς] ἑαυτοῦ Ἐ.. 
κατὰ] ΑορΠδηιβ να]ρ 101}, ααΐα 

4118 κατηγορεῖν τινος Ἰοϊαγ. δα 
Δασίονροη ἢϊο δα ἈΠ] Ἰταΐθτη σεηϊ- 
ν!] τῶν στρατηγῶν νἱζαπάδιη Ρ]6ο- 
πδαϑιηση ἤπῆς Δα 1556. ΔΙ ΓΟΥ, 
ῬΥΣΘΒΟΓΠΠῚ ΟἸΠῚ ΓῸΒ ΠΟῚ 510 ΘΟΠίΓα 
Ἰηρτιδθ ἰΙθρθϑ. δ δ] α] καταγιγνώσκειν 
τινὸς ΘΟἴΔ ΠῚ νυ]ρῸὺ αἸοΙπῦ : νϑυατη- 
[ἀγηθη Ἰηΐογατιπ κατὰ οἰϊατη ΔΑΙΤῸΣ : 
πὸ ΠΙΟΟΥ. 18, 62. οϑύ καθ᾽ οὗ θά- 
νατον πάντες κατέγνωσαν. ΖΦΕΌΝ, 
Ατσρατῃ. ἔατῖρ. Ογθϑί. ΣΌΝ 50 1ηϊ- 
πη: Τυνδάρεω τοῦ πατρὸς τῆς ἀνῃρη- 
μένης κατὴ ορήσαντος κατ᾽ αὐτοῦ. 

προτέρᾳ] προτεραία Β. δρᾷ ν. 1η- 
[ΘΓΡΥ. δα Ποῖ. Μαρ. Ρ. γότ. ΘΟῊΝ, 
Προτέρᾳ αϑῇ 8. 31. Ὑστεραίῳ ῬγῸ 
ὑστέρῳ ἀθιθυΊΟ 65 ΠΣ ΠΣ 

πάντας] ἅπαντας Β. “Οὐκ βυΐ- 
ἔγαρὶα ὑγιθιτι8 ἔουσ Πα θη}, γ68. τϑα]ξ 
οὐ Ππαϊοῖιιπὶ δα Ρ]ΘὈο]οσγατη οἵ ραῖρο- 
τσ ᾿ΙΙἀηθη. Οὐπηΐ. ΗδγοαοίΙ 5, 
6ο εἱ 70." 50ΗΝ. 
φυλῇ φυλακῇ Κ. 
1ο. ἐπιδέκατον τῆς θεοῦ) Βοπογιιπὶ 

ΡΕΡΠοαΐοσιιπη αθοϊτηαῖη ρΡατίοη ΜΙ- 
ΠΟΥν 5 6886 σοηδβθογαίδπι ἀοοοῦ Μραγ- 
58 [μοοῦ. Αἰῦο. 5,19. ΖΕΌΝ. 

Α.6. 

᾿Επειδὴ τῶν τεῖ6] 

[7] 



- 

496. 118.1. ΟΑΡ. ΨΙΙ. ὅ9 

λυμένους, ἐὰν σωθῆ, ἀπαγγεῖλαι τῷ δήμῳ ὅτι οἱ στρατηγοὶ οὐκ 
" , Α 9. ’ «ς Α ΄“ “ ’ Ἁ κ 

12 ἀνείλοντο τοὺς ἀρίστους ὑπὲρ τῆς πατρίδος γενομένους. τὸν δὲ 8] 
 ς ’ 

Καλλίξενον προσεκαλέσαντο παράνομα φάσκοντες συγγεγρα- 
’ 9 ’ ’ « ’ Ἁ Ε ὔἢ ΄- 

φεναι Εὐρυπτόλεμός τε ὁ [Πεισιάνακτος καὶ ἄλλοι τινές. τοῦ 
- "» - ἈἉ οὺ 

δὲ δήμου ἔνιοι ταῦτα ἐπήνουν, τὸ δὲ πλῆθος ἐβόα δεινὸν εἶναι, εἰ 
, ,Ὕ Ν -“ ’ εἴ « , Ἀδι 4 ,ὔ 

13 μή τις ἐάσει τὸν δῆμον πράττειν Ὁ ἀν βούληται. καὶ ἐπὶ τού- 
ΕῚ ’ὔ λ Ἑ Α ’ ΄σ ᾿] ΄σ ’ ’ 

τοις εἰπόντος Δυκισκου καὶ τούτους τῆ αὐτῇ ψήφῳ κρίνεσθαι 
φ Ἁ ᾿ Α ἝΝ Α .] “- " ω 9 ’ 

ἧπερ καὶ τοὺς στρατηγοὺς, ἐὰν μὴ ἀφῶσι τὴν κλῆσιν, ἐπεθορύ- 
’ ς » Ν ε᾽ ’ ᾿] ’, Ν ’ 

βησε παλιν ὁ ὄχλος, καὶ ἠναγκασθησαν ἀφιέναι τὰς κλήσεις. 
.. Α , ’ὔ " ’ ’ Α ’ 

᾿ι4τῶν δὲ πρυτανεών τινων οὐ φασκόντων προθήσειν τὴν διαψή- [9] 
Α Ἁ ’ ον ’ “5 Ν ’ 

φισιν παρὰ τὸν νόμον, αὖθις Καλλίξενος ἀναβὰς κατηγόρει 

Ιραὐτῶν τὰ αὐτά. οἱ δὲ ἐβόων καλεῖν τοὺς οὐ φάσκοντας. οἱ δὲ 

πρυτάνεις φοβηθέντες ὡμολόγουν πάντες προθήσειν πλὴν Σω- 
ε ἘΣ - τό κράτους τοῦ Σωφρονίσκου" οὗτος δ᾽ οὐκ ἔφη ἀλλ᾽ ἢ κατὰ νόμον 

πάντα ποιήσειν. μετὰ δὲ ταῦτα ἀναβὰς Εὐὐρυπτόλεμος ἔλεξεν [το] 

ὑπὲρ τῶν στρατηγῶν τάδε. 

[2. προσεκαλέσαντο] ῬΤῸ προεκαλέ- 
σαντο, 404] ΒΘΠΒῈΠῚ οἤποῖΌ Ἰπορίμμῃ, 
ΟΘΥΠΙΒΒΙΠΠΔ ΠῚ ΤΘΟΘΡΙ ΜΟΙ οπηθηαεδίϊο- 
ΠΘ6ΠΊ. ἔβί 6 ῃ]ΠΊ προσκαλεῖσθαι, απο 
δϑύὺ ὔϊδπι 7, 4, 38, Ιάθπὶ χαρά 1014. 
δι 11: δίκας προσκαλεῖσθαι, ἢ. 6. πρὸς 
δίκας καλεῖσθαι. Ναη ΗδΙροοΓγδί!ο, 
Πρόσκλησις, πα], ἡ εἰς δικαστήριον 
κλῆσις, καὶ προσκαλεῖσθαι, τὸ παραγ- 
γέλλειν εἰς δίκην. Οὐηΐ. Μαγκ]απά. 
δα [,γΧ8. Ρ. 707. οα. Β. οἵ ΝΟ ΚΘΠΔΓ. 
δα ΑτἸητηοῃ. Ρ. 126. ΖΕΌΝ. 

συγγεγραφέναι Β.0.ν. Οδίοι ξυγ- 
γεγραφέναι. 

Εὐρυπτόλεμος͵) ΑΧΊΟΟΘΠΙ Ρ. 308 Ε. 
ϑοογαίαϑ 84 ἈΑχιοομαμπη: Ὅτ ἐγὼ μὲν οὐκ 
ἐπηρόμην τὴν γνώμην" οὐ γὰρ ἐφαίνετό 
μοι σεμνὸν ἤμῳ μαινομένῳ συνεξάρ- 
χειν᾽ οἱ δὲ περὶ Θηραμένην καὶ Καλλί- 
ἕενον τῇ ὑστεραίᾳ προέδρους ἐγκαθέ- 
τοὺς ὑφέντες κατεχειροτόνησαν τῶν ἀν- 
δρῶν ἄκριτον θάνατον᾽ καίτοι γε σὺ 
μόνος αὐτοῖς ἤμυνες καὶ Εὐρυπτόλεμος, 
τρισμυρίων ἐκκλησιαζόντων. Δα το 
ΡουΠ ποῦ Ἰοσιβ λοι οϑύΠθη18 Ρ. 1140: 
Γενομένου τοῦ ψηφίσματος καὶ οὐδενὸς 
γραφομένου παρανόμων. 

καὶ ἄλλοι τινές. τοῦ δὲ δήμου ἔνιοι 
ταῦτα ἐπήνουν Β.).. Η.1.. Οἴου! 
καὶ ἄλλοι τινες τοῦ δήμου ταῦτα ἐπήνουν. 

ἐάσει] ἐάση Α΄. ποδοῖο 8ῃ ἐάσει. 
13. ἐπὶ τούτοις] Η. 6. μετὰ ταῦτα. 

ΖΕΌΝ 

καὶ τούτους] Η΄05 ἴρ805 86. Εατγρίο- 
ἸΘ ΤΠ Ὁ]Π]ΟΒΟΤΙΘ ΓΕΘ ΟΓΕΙΠῚ ἀθἔθηβουββ. 
Πάδθτη 1π|6] Πρ ΠῚ τηοχ ἴῃ ἠναγκά- 
σθησαν. ΖΕΌΝ. 

ἐὰν μὴ ἀφῶσι τὴν ἐκκλησίαν] Ῥοϑδιὶΐ 
ἢος Τοίθυτὶ δα δηθοθα θη 60 56 η88 
ἃς 51 Βοηρίατμη ββϑοΐ ἐὰν μὴ ἐῶσι τὸν 
δῆμον πράττειν ὃ ἂν βούληται. Κ᾿ ΕἸ 51- 
ΤΉ 1]1ὰ5 ΔΙη6η ἐὰν μὴ ἀφῶσι τὴν κλῆσιν, 
αὖ τοίογαθαν δα δηϊθοθάθηβ προσεκαλέ- 
σαντο οὗ 84 Βθ6τ6η8 ἀφιέναι τὰς κλή- 
σεις ΝΥ Υ ΓΤ ΤῚΝ Β.. 51. οὕατμῃ ΠΟὈΥ ρι8. 

πάλιν͵ τε Κα. 
14. πρυτάνεών τινων Β.1).. ΕΝ. Η..1. 

ΚΟΎ. οὖ αὰὶϊ πρυτανέων Ν΄. ΑΙΠΘΠδΟιΙΒ 
5» Ρ- 217 Ε, Οὐδἰβι πρυτάνεων. 

προθήσειν] προσθήσειν ὮϊῈ οἴ 15 
Α.Ο.Ε. ΑἸΙα., μϊς Κ᾿ 

τὸν νόμον] τοὺς νόμους ΑἰΠοΠρριΒ. 
“ςΞ ῬΙΏΓΆ115 δποίογιαίθ Χοπορῃ. Με- 
ἹπΠῸΤ, 10, 18, οὐ Ρ]Α᾽, ΑΡΟΙΌορ: 6. 20: 
σοιηρτο είν." ΖΕΌΝ, δδεα στϑίεὶ- 
Παν ΘΟΏΒΘΠΒ8: ΠΌΓΟΤΊΙΠῚ 1ἢ 5ΙΠΡ ΪΔΥΊ, 
4] εβί Ἰηἴγἃ 8. 25 

τὰ αὐτὰ ΟΠ]. Αἰμεπαυβ. 
οἱ δὲ] ὁ ὄχλος. 
15. πρυτάνεις πρύτανες Ἐ. 
πάντες) ἅπαντες ΔΙΠΘΠΕρΙΙΒ. 
ἀλλ᾽ ΗΝ ἀλλὰ ΑΙΠΘηδΙ8. 
κατὰ νόμον] κατὰ τοὺς νόμους ΔΙΠ6- 

ὨδΡΙΙ8. 
πάντα αἀάπιηί . οἱ ΔΙΏΠΘηξοιι5, ΟΠῚ. 

οΘἰΘΙ]. 



600 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒΚ ἨΙΞ5Τ. 6Η. Α.Ὁ6. 

κ ι - " . 4, ἢ ΤΡ. 
Γὰ μὲν κατηγορήσων, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, ἀνέβην ἐνθάδε 

1 ’ 5 ’ Ε μ᾿.» ὃ “ - Δ “ὃ 
ερικλέους ἀναγκαίου μοι ὄντος καὶ ἐπιτηδείου καὶ Διομέδοντος 

Ἁ ᾽ν] νι Α ’ τ 

φίλου, τὰ ὃ ὑπεραπολογησόμενος: τὰ δὲ συμβουλεύσων ἃ μοι 
“- Ἷ χω ’ “- ᾿ κ“ἍΡ Α χὰ 9 “ 

17 δοκεῖ ἄριστα εἶναι ἁπάση τῆ πόλει. κατηγορῶ μὲν οὖν αὐτῶν 
; ’ ’ ’ 

ὅτι ἔπεισαν τοὺς συνάρχοντας βουλομένους πέμπειν γράμματα 
΄ ΄ -; ΄σ ’ Ἁ 

τῆ τε βουλῇ καὶ ὑμῖν ὅτι ἐπέταξαν τῷ Θηραμένει καὶ Θρασυ- 
Α " ’ ᾿Ὶ 

βούλῳ τετταράκοντα καὶ ἑπτὰ τριήρεσιν ἀνελέσθαι τοὺς νανα- 
᾿ « δὰ 9 . , 3 - ᾿ “}, ι ΕΣ 

18 γοὺς, οἱ δὲ οὐκ ἀνείλοντο. εἶτα νῦν τὴν αἰτίαν κοινὴν ἔχουσιν 
9 ’ “ἃ, [ ’ Α 5 Ἁ “ ’ θ , “ 

ἐκείνων ἰδίᾳ ἁμαρτόντων, καὶ ἀντὶ τῆς τότε φιλανθρωπίας νῦν 
μ , ὧν ͵ “, ἢ ,ὔ ὃ ,ὔ 
ὑπ᾿ ἐκείνων τε καί τινων ἄλλων ἐπιβουλευόμενοι κινδυνεύουσιν 

ἵ Ν “- , , Ν ’ ἢ... 
19 ἀπολέσθαι, οὔκ, ἂν ὑμεῖς γέ μοι πείθησθε τὰ δίκαια καὶ ὅσια 

“  Χ.: ’ ο . ’ὔὕ Α ς ’ 

ποιοῦντες, καὶ ὅθεν μαλιστα τἀληθὴ πεύσεσθε καὶ οὐ μετανοή- 
’ ΄- ο ᾿ ’ Ν ’ὔ 

σαντες ὕστερον εὑρήσετε σφᾶς αὐτοὺς ἡμαρτηκότας τὰ μέγιστα 
" ’ Α ς ΄-“ ᾿] ’ λ ’ δ᾽ ς - 9 Ὁ ὕθ᾽ 

εἰς θεούς τε καὶ ὑμᾶς αὐτούς, συμβουλεύω δ᾽ ὑμῖν, ἐν οἷς οὔ 
“"Ἵ » ᾿ ,ὔ ι ς » Α 

ὑπ᾽ ἐμοῦ οὔθ᾽ ὑπ’ ἄλλου οὐδενὸς ἔστιν ἐξαπατηθῆναι ὑμᾶς, καὶ 
Α 3 “ , “ Ἃ ,, ’ ᾿ ὦ 

τοὺς ἀδικοῦντας εἰδότες κολάσεσθε ἣ ἂν βούλησθε δίκη, καὶ ἅμα 
’ Α 5. ὦ ΦΨ ς Α ,’ 9 Ν ς ’ 

παντας καὶ καθ᾽ ἕνα ἕκαστον, εἰ μὴ πλέον, ἀλλα μίαν ἡμεραν 

συμβουλεύσων Β... Οὐεΐἴετ! ξυμ- 
βουλεύσων. 

17. συνάρχοντας ΒΒ... (Οὐίοτ 
ξυνάρχοντας. 

ἔπεισαν] (ἀΔΟΙαΠαρσθηὶ σΟΠ]θο  ΥΔ ΠῚ 
ἔπαυσαν ἸΤΩΡΙΟΡαΙιη Ζοϑαηῖβ οἱ 
ΝΥ δἰβικῖπιβ, αἴψῃιβ ἢϊς ααϊάθπὶ ροίϊ5 
ἀπέτρεψαν νε] ἐκώλυσαν ἀϊοοΠάτιΠη 
[586 ρυίαθαῖ. Ζϑιμπῖαβ ᾿πι}]]Πρεθαὶ 
ἔπεισαν μὴ ποιεῖν. ΜΥ̓γυΘη Δ Ο 5. ἴῃ 
ΒΙΡ]ΙοίΠ6οα οΥἹῦ. Ατηβίθ]οα. νῸ].2,}.92. 
ΘΟΠ]θοἰΐ ὅτι βουλομένους τοὺς συνάρ- 
χοντας ἔπεισαν μὴ πέμπειν. ΑΝ ΕἰΒκῖτι5 
ἔπεισαν Ἰηΐεγρτοία θα ρίασαυογῖηΐξ, 
αὖ ἔγα τουοοαγῖηί. ΜΙΠῚΙ ταῖῖο Υ γι- 
[ΘΠ Δ ΟΠ} τηδρὶβ ρ]αοοί, Β5060ΗΝ. 
μετέπεισαν ΒΥ ΟΚΠΟΓιΒ 'π ΖΙΠηΠη67- 
ΙΔ Π1 [)]Αγὺ δίπα. δηΐίᾳ. 1830, 
Ρ. 4οο. 

18. εἶτα] Πέαφψιιο 7αην οηῖηθα ργοίο- 
7058 ΘΟΉλην θην δι θη οὐραηι, οιηὶ 
μὲ βοἷὲ (Ῥουῖο]65 οὲ ΠΙοιηθοπ) ροοοα- 
γί. ΖΕΌΝ. 

ὑπ᾽ ἐπ᾿ Β.Ο. οὐ ϑιιρτὰ βουϊρίο ὑ δᾶ- 
ἄδιη τηδηῖι 1). 

ἐκείνων) 4Ἅ ΤΠογαηιθηθ οἱ Τῆγαϑυ- 
διῖο. ΔΕΌΝ. 

μοι οἵη. Υ͂. 
πείθησθε Β.Ο.Π.ῃ. 

θοισθε. 
(ὐδίθυὶ πεί- 

19. καὶ ὅθεν μάλιστ᾽ ἀληθῆ) Ζεοιαπίι5 
ὅθεν, εἰπα6, Ἰπ οΥΡΓθία αΓ : 51 τηϑὶβ ρᾶ- 
ΤΌΘΙΙ15 τη 1015. ΜΟΙῈΒ ὅθεν καὶ 85011- 
θεγθ βυδβιὶ, ΨΥ τ Δ ο 5. ἴῃ ΒΙΌ]. 
οὐἰτῖοα ΑΠηβίθ]οα. νο]. 2, Ρ.. 923: Ποι- 
οὔντες" καὶ οὐχ ὕστερον, ὅταν μάλιστα 
τ᾽ ἀληθῆ πεύσεσθε, μετανοήσαντες εὗ- 
ρήσετε. Αποοθπι μάλιστα τ᾽ ἀληθῆ 
ΒΟΓΙΡ5Ι. ΑἸπιΒ νἹῦ ἀοοίαβ ἴῃ ΕἸ ΡΠΘπη6- 
τὰ ἸΠογ. Ηδ]θη8ὶ τ8οι, Νὸο. 168, 
Ρ. 1109. σΟη͵δοὶϊξ καὶ ὅθεν μάλιστα τ᾽ 
ἀληθὴ πεύσεσθε---αὐτοὺς (ξυμβουλεύω 
ὑμᾶς) καὶ τοὺς---. Ἰϑααϊάσθπι [4611]1- 
ΠΔΤῚ ἸΟΟΪ ρου θαὐ] Τα] ΟΠ 6 ΠΔ ΘΧΡ]}- 
ΔΩ Πᾶς 6586 ραΐο, τὖ νοῦθα καὶ 
ὅθεν---ὑμᾶς αὐτοὺς ἰγαπΒροπαηΐαν ρΡοβὲ 
114 ἐξαπατηθῆναι ὑμᾶς. ἴἴὰ τησίαί!οηθ 
ΠᾺ]]1ὰ Ορτβ ουϊΐ, οἵ βΒθῆϑιιβ Ρ]ΔΠ18. 
5ΟΗΝ. Βδοῦῖρβὶ μάλιστα τἀληθῆ. 

τὰ μέγιστα εἰς θεοὺς ΜουιιΒ. [ἀὈτὶ 
ἐς νε] εἰς τὰ μέγιστα θεούς. 

συμβουλεύω Β.1)... Οείοι! ξυμ- 
βουλεύω. 

ἄλλου οὐδενὸς ΒΒ. ΕΝ, Οίοτὶ 
οὐδενὸς ἄλλου. 

εἰδότες (αβία!ϊο, οἵα. . (Οὐ εϊεσὶ 
εἰδότας. 

κολάσεσθε)] κολάσεσθαι Β. κολά- 
σασθαιΐν. 



ΠΗ ΤΟΘΆΡΣΎΨΕΙΙ; ΟῚ 

δόντες αὐτοῖς ὑπὲρ αὑτῶν ἀπολογήσασθαι, μὴ ἄλλοις μᾶλλον 
΄ δ δ΄. ἐν 5 “ ᾽ δὲ 3 9 ὃ ᾿γΑ, “ ; 

2Ζοπιστευοντες ἡ υμιν αυτοις. (στε Οες ὦ ἂν βες θηναῖοι, σαντες 

Φ ἈΝ “ ’ ΕΝ ς , εἴ ’ ψιν 

ΠΣ Το Καννωνοῦ ψήφισμά ΕΟ τΤιν ἰσχυροτατον, ο κελεύει, εαν 

δόντες] δότε Κ. 
ἢ ὑμῖν] ὑμῖν ἢ ἡμῖν ". 
20. πάντες] πάντως 

Καννωνοῦ ΒΟΙΙ ΡΒ] ἀποίοτ  ΤΠθορτιοβίο 
(δη. Ρ. 68, το, Καννώνου .1). εἴ οὐτὴ 
βῖσῃο ἀαῦ. (ς, ΗΝ. Υ. Κόνωνος Κα. 
Οδίθσὶ Κανώνου. [ηἴτὰ 5. 34 Κανώνου 
ΟἸΏΠΘΒ ΡῥΓροίον ΕΗ. οἵ ργ. ΕΟ, 

ψήφισμα] Ατϊβίορ. ςο]. τοϑο. 
ἸΆνΘηΙΒ. ἃ νϑῦμ]8 ἀπά θι18. ΤΩ] ]ΘΓΙ 118 
Β0]Π]οἸζαίπιβ δα οοἸἰΐιπι, πδραῦ 8586 αἰ] τι6 
51] ῬΟΒΒ6 ἴδοογο 8815; ᾿ἰΐδαιιθ Υθη 
{ΓΔΒ Πα ΔΠῚ 6856 ΘΧ ἀθογοίο (ὑΔΠΟΗ], 
α αὐπ]α8 ΒΘρΡΔΡ ΑΓ ΠΔ ΤΩΟΤΊΡΘΓΘΙΠΓ. 
ψευρα βαηΐ : Τουτὶ τὸ πρᾶγμα κατὰ τὸ 
Κανώνου σαφῶς ψήφισμα, βινεῖν δεῖ 
με διαλελημμένον. πῶς οὖν δικωπεῖν ἀμ- 
φοτέρας δυνήσομαι; αι Γοοΐα θταπο- 
Κι Ἰηϊογργθύαίπιβ οϑύ. Ηδβυοῆ!α8, 
Ἰοσὰπῃ (ὑΟἸη]Οὶ ΓΟΒΡΙ ΟΘΠΒ, ΡοΒυ: Καν- 
νόνου ψήφισμα. εἰσήνεγκε γὰρ οὗτος 
ψήφισμα, ὥστε διειλημμένους τοὺς 
κρινομένους ἑκατέρωθεν ἀπολογεῖσθαι. 
ΘΏΒ.1ΠῚ τοοΐθ, δα]αναηίθ ἰοοὸ (ο- 
ΤΏΪΟΪ, ΘΧρΡ] οἱ ΒταΠοκῖτι5 : ΟἝΔΏΠΟΙΪ 
ἀδογοίο οδαΐιπη οχαῦ τὰῦ ΒΙΠΡΊΠ]ΟΤΙΙΠΙ 
ΒΘΟΥΒΌΠῚ οδτι88. ΟΘΟρ ΠΟΒΟΘΓΘΟΙΙ, 51 ΡΠ 68 
ΒΙΠΠΠ] 6] 1518ΠῈ ΟΥΤΏΙ15 ΔΟΘΙΒΑΓΘΏΓΙΓ. 
ΟΡ βαοῦτθ βομο]αβίθβ ΑΙ ΒΟ ρ Δ η18 18 
Ἰηξογργϑίαίιν ἀθογδίμθτῃ : Κατεχόμενον 
ἑκατέρωθεν ἀπολογεῖσθαι τὸν κατ᾽ εἰσ- 
αγγελίαν ἀποκρινόμενον. 1)61π46 ἸΔ1- 
ἀαὲ ἤὰπης Χοπορποπί!β. Ἰοσῦτη ἰδη- 
ὑδπι 46 βδοάδιη ἀδβογοίο {γδαθηΐθμη. 
δ] ἀα5 Ἰοσιπὶ (αὐσδθοὶ ἸΠΓΘΓΡΥ 8. οχ- 
Βουρϑὶς ἴῃ ψΟΘΆΒΆ]Ὸ εἰσαγγελία, εἱ 
ΤΘοίππ8. ΡΟΒμΪ κατ᾽ εἰσαγγελίαν κρινό- 
μενον. θα βοῃο]αβίθβ ἃρευΐθ ἃ Β6η51 
ἀδογοῦ! Δθυσγανὶῦ, ααΐ νοῦ οἦτι8 νἱ- 
εἰαῖα βαπί. Πούδὲ πος ὈΙαπθ Ἰοοῖιβ 
Ἠβυ ΟΠ], χα] ρβα ἀβογθί! νεῦρα 86Γ- 
γαν]ῦ, αὖ 6χ ψόοοᾶθι]ο διειλημμένους 
οορσποϑβοῖταν, αποα (ΟοἸηϊοι5 οἰϊδιη οχ- 
θεῖ. 584 Ηββυοῃβ ργϑίεγθα γϑοΐθ 
τηοποί 46. Ρ] ΟΣ. 51Π1}} δοσιβαί!8 
Ἰοχψαὶϊ ἀδογθῦιπῃ ; τη8]6 σΟΠΐΓα ἸΠΠ11ΠῚ 
ΥΘΌΠ ΠΟΙηΪηδί; ΒοΠπο]αβίθβ, οὐ νου θυση 
διειλημμένον ῬΘ551Πη6 Θχρ]οαῦ κατεχό- 
μενον. Νδπι δἰΐθγιατη νυ ατη ἑκατέ- 
ρωθεν ἴῃ 1ρ80 ἀδογοθίο {1586 νἹ θα, 
Ἰάθο σϑίθηϊψατη 4) Ηθουοῆϊο. Ἐροῖθ 
ΧοΠΟΡΠΟη ἰηδ ᾧ. 27. ΘΧρ]οαῦ διει- 
λημμένους κρίνεσθαι ΡΕΥ κρίνεσθαι δίχα 
ἕκαστον. (ἴῃ (ΕΘΟΠΟΠΊΪΟΟ 11, 25. 

Ρτγάντιτη ἤδη καὶ διειλημμένως πολλάκις 
ἐκρίθην ἰοηοηῦ σΟΟΙΟ65. ΒΟΙΙΡΌ ῬαΙ]8. 
οἴηπθ5. 5ΟΗΝ.) [τὰ αὐῦαν γοοαῦι]ο 
διαλαμβάνεσθαι ΧοΠοΟΡΠοη Μαπλοσγδῦ. 
3, 1Ο, 13. 0ΌΙ {Ππογᾶσθβ 6 Π6 δΔρί] α]- 
ΟΠ αΡ 6556 ἸΘνΊΟΥΘ8, 41ὰ ΠΟ 6Χ Πὺ- 
τη 6115 ἰοὉ] ρεπαθηΐ, 564 Ροπα 8 Βα στη 
ΡΘΙ 5ΙΠρι]αθβ. ΟΟΥ̓ΡΟΥΒ ρΡαγίθβ ψϑ] αὶ 
αἸΒραυθ αἰνίδαση [δοϊαηΐ, π6 τιηᾶ 
ῬΆΓΒ ΘΟΥΡΟΥΪΒ ΡΓΘΟρΡΤΑν ΘἰΠΓ : διειλημ- 
μένοι τὸ βάρος. ἀυαπαθδπι πος ἴῃ 
Ἰοοο βθῆϑιι τη6 610 αἸοϊτα7, ἀρραγοῦ [ὰ- 
ΤΏΘη ἰπαθ νϑυ Ὁ] ποίϊο, 46 δὰ αἰν1- 
αἀδηάπτη οὗ βθραγαπά τη ρουτηθί. [ἢ 
ΑΠΔΡΔΒΙ 4,1, 22. δϑὺ ἤλεγχον διαλα- 

βόντες, αἰγτατηαιιθ Βαρδγαΐπι θχρὶοσα- 
θαηΐ ; 001 ροίογαΐ ἀἸοογα ἤλεγχον δι- 
εἰλημμένους τοὺς ἀνθρώπους. ΤΡΙάθπι 
5» 3; 4: διαλαμβάνουσι τὸ ἀργύριον, 
1. 6. ΠΟΥ 86 αἸΒρουπηΐαγ ; ὉὈ] ἔοττηᾶ 
τηθήϊα διαλαμβάνονται ἴοτία ΤΘΟΙΙΟΙ 
εβδύ. Αοδνυπι διαλαβεῖν, αἀἸΒΕΓΙΡΊΘΓΘ, 
ΤΘΡΟΥΙ ΙΓ Οὐτὸρ. 8» 1».20.. ΗΟ 
Ρδιϊο σοριοβιὰβ ἀοοαϊ, 4110 ΟἸΔΙΊΟΥ 
εβϑϑϑῦ ΘΥΤΌΙ ΜΟΙ, 4] σ,Υ ΔΊ ]ΟΟΥΙΙΠῚ 
νοίθυιιπ διιοίογαΐθ ἀθοθρίαβ ραΐαν! 
ἴῃ αδοτθῖο 1110, οὐ͵]ὰ8 ΑΤὙΙΒΙΟρΡ Δ 685 
ΠΊΘΙΊΪΪ, [1586 Οατι[Π1Π ταῦ ΓΘ 115 ΟΊ Β8 ΠῚ 
αἸοογοῦ ργθῃθηβιιβ, μος οϑῦ, δαβίβης- 
Ῥτ5. Ὁ ΠαΘ. 4] γ6] τηδπιι8 οἱ 1Π]1- 
ΟΘΓΘ ΤΠ] ΠΔΙΘΉ 1 γ6] νἹπούατηῃ ΓΘ πουθηΐ. 
Ταααθ Δ 60 ἀἸνουβαπι ραΐαΐ 6888 ἀ6- 
ογθύπσῃ, 46 ᾳαὰὸ Χϑπορῆοη Ἰοααϊίν. 
Ααα! οὐ ΠΠπᾶ δυριπηθηΐμτη, ἀθου θέ πὶ 
8ι (ΟἸ160 ποιμϊηδίμμπι 46 ΤΕ]5 εἰσαγγε- 
λίας 6556 ; ἴα!θβ διυΐθη ΠΟῸΠ {{|886 
αἀθοθπὶ ρῥγϑοΐοσθβ. δϑγιτη ἀἸβυ ποῦ 
ἰδία. ΠῸῚ θϑύ 1 'ρ80 ΟὐπηῖοΟ δὰΐ Ηο- 
ΒΥΘΠΪΟ, 8564 840 ἱπθρίο ἱπίεργθίθ 
ασεθοο ΑὐΙβίορ 818. ΔσΟΘββῖββ. νἱα6- 
[ὰγ. Τδογθίμπῃ ογαῦ (6 οὐ πηπθ ΡαὉ- 
Ἰοο, ἐάν τις τὸν τῶν ᾿Αθηναίων δῆμον 
ἀδικῇ, δοατιθ βαποίπιπη ζαϊέ ταὶ ΤΘὰΒ 
Θ] αΒΙ061 νἹποῖπιβ ἰῃ Ἰπαϊ]οίατη ἄτιοο- 
τοίαν Ἰθίαθ οδβαπῃ αἰςογοῖ : δεδεμέ- 
νον ἀποδικεῖν, αοα ρΡοβίγθμη τη ψνοῖ- 
Ῥυτη ἴῃ 0580 ἀθογθίο ἔαϊββα νἹαθίασ, οἵ 
τορϑῦ!ῦ Ηδβυοῖτι5. ΘΧρ]] δ η5 ἀπολο- 
γεῖσθαι δίκην. 1)οῖπ418 Βίαίπιϊπιπ ογαῦ 
ἀθογθίο 1110 τὖ, 51 ἔογτίθ θ᾽] αγ68. α]π8- 
ἄδπι οΥἰπαϊηἶβ ΡΌΘΙΠοὶ τοὶ ἀρογΘΠ ΕΓ, 
ΠΟ ΟἸΙΏΠΘΒ 5177] πα ]οαγοηΐα, 566 
ΒΙΠΡῚΙ]Ι βιιατη ααΐβαιι6. οαιιβαπ αἸ66- 
τϑηΐ δία διιαϊγθηΐιγ. Δ θυ ἀπο- 
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τις τὸν τῶν ᾿Αθηναίων δῆμον ἀδικῆ, δεδεμένον ἀποδικεῖν ἐν τῷ 

δήμῳ, καὶ ἐὰν καταγνωσθῆ ἀδικεῖν, ἀποθανεῖν εἰς τὸ βάραθρον 

δικεῖν ὑΥῸ ἀπολογεῖσθαι εχ ΑΠΕΡΠοΗίΘ 
Ἰαιιάαὶ οἰΐϊατη (ἀτατητηδίϊοιβ Μϑίιβ 
ἀρὰ Βαμηκοθη. ἀ6 Αππρμοηΐθ 1)15- 
βουίαί. ρ. 822. ἴῃ Βδἰβκὶ: Ογδίου. 
νΌ]. 7. ΑΙΙῸ βθηβιι εβδύ ἀποδικεῖν τὴν 
δίκην αριιὰ Ρο]γϑηιη 3, 9, 15. 
ΔΕΌΝ. Βομοιαβίαιῃ ἀδίοπαι Ηπαύ- 
ὙγΆ]Ο ΚΟ 8 1}6 (Ἰοοξοί]5 Ρ.95 566.» απλπη- 
νὶβ Αὐ]βϑίορ παηθη ΠΟ Γοοῦθ 6588 ἴῃ- 
τοΥργθίαϊαμῃ ΘΟΠΟΘάΘΠΒ, 41 πῃ 8]- 
᾿παᾶ δὲ δα νοῦθᾶ κατεχόμενον ἑκατέρωθεν 
ἀπολογεῖσθαι, 564 τοοῖα ραΐεαί ΜοΙΆΠῚ 
1π.6]]6χῖθθθ {Ππὰ αἀθδογθίαπη ἀθ. ΤῸ 
σού ἡπᾶϊοθ νἱποθπο οἵ ρσθῇθη- 
(6Π60ο, τπὖ ἰηἴτα 5. 25. ἃ να ]θ8 : ᾽᾿Εδέ- 
θησαν ὑπὸ τῶν ἐγγυησαμένων. Ῥοϑί 
α4αθη 1 ΠΤ] 4115 Η]5ζ. νο]. 4, Ρ. Ρ02, 
64. ἃ. 1847 : ““ ΟΠ ΘΙ ΘΓ Β Ποίοη {Πα 
διαλελημμένον ἴῃ [πΠ6 ραβδᾶρσα οἵ Ατὶι- 
Βίορ δηθ5 ἰῖβ 0 Ὀ6 ππαογβίοοα ἴῃ ἃ 
τη 114]6 56 1586, 566 Π18 ἴ0 ΠῚ6 ἴο ἀθϑίσγου 
411 [πΠ6 Βυχποῖ, δπα ᾿παἀθθα 8411] {Π6 
τηθδη]ηρ' Οὗ [Π6 ΘΟΙΩΡΑΙΊΒΟη. ΕῸΓ [Π6 ἢ 
10 15 ποῦ {π6 διῃθαγαββθα γουΐῃ, Ὀαΐ 
ἢ ὕννο ἰουιπθηΐουβ, ΏΟ δῇ σοιη- 
Ραγτρα τὸ {π6 αοἴθπαδηΐθ Ὁπάθυ {Π6 
ἄθογθθ οἵ (ὐὑδηπομιβ; ψγ 116 ἴογ {Π6 
ΒΡΘΆΚΟΥ ΒΙΠΊ561 {ποτ νου θ6. πὸ 
ΡοΙΪηΐ οὗ ΠΟΙ ΡΑΙΊΒΟΗ δ 411. [{ 185 ποΐ 
Ποννονοὺ οα 115 Δ]]Πππϑῖοῃ, Ὀπ οη Χε- 
ΠΟΡΠΟΠ 8 ἀθβουρίοῃ, [Πα 1 τοϑύ ΤὰΥ 
6] τοῦ, {πᾶῦῷ τη6 ἄθογθα οἵ (ὑπ ΠΟητι5 
μηδ θ6. ὩῸ ῬΓΟΥΊΒΙΟῚ ἴοΥ ἴΠπΠ6 οα86 οὗ ἃ 
ΡΙυτα] ν οὗ ἀοἴοπάδηίβ. 6 ρθΠογα] 
ῬύγΡροβο οὗ {π6 ἄθοσθθ, 88 1 15 α6- 
ΒΟ 6 α Ὀγ Εὐασ  Ο] Θπητ18, 15. νν6}} οχ- 
ΡΙαιποα Ὀγ Ῥ]απου (126. Ῥγοοθδ5 τρια 
αἷο Κίαφοι δοὶ ἄθη, Αἰ κογη, Ρ. 370), 
ποὰρὴ π 88 Πκοινῖβδο δαορίοα [ῃ6 
ΘΟΙΏΤΊΟΠ ΟΡ ΠΟ ἃ8 ἴο {Ππ6 οἸαιιβθ ἴῃ 
4αθϑίοη. [Ὁ νγὰβ Δ ΘΧίγΘ 6 ]ν τὶ- 
Βογοῦβ ἄθογθ (ἰσχυρότατον), ἀΘδιρποα 
ἴο ἀορτῖνθ {π6 ἀο]παιτιοηῦ οὗ 81] τΤηβδ 8 
οἵ δνδαϊηρ' ᾿ϑῦ]οθ. [{85 ῥοῦ] Π]ΥΙν ἃ8 
[0 1Π6 Ῥγοσθββ ρυθοθαϊηρ σΟην] 0 
οΟΠβιβίθα ἴῃ ἴἤγθα ροϊηΐβ. ΕἸγϑῦ, {Π6 
οΟἴδηοθ ννὰβ ἀθβου θα 1η Ἰαπρτιαρθ 80 
ΘΟΙΡΓΘἤΘηβῖνθ ἃ5. [0 ποθ ΘΥΘΥΥ 
ΡΟΒΒΙ0]6 οα86 οὗ [γθᾶβοῃ : ἐάν τις τὸν 
δῆμον ἀδικῆ. δ νν»ὰ8 ἴο θ6 {δα θ6- 
ἴογϑ {Π6 ἈΒΒθυ} ]θ ἃ ΡΘΟρ]ο, ἐν τῷ δήμῳ. 
ἈΑπαᾶ Πιδ ννὰβ ἴο ΡῈ Κορύ ἴῃ οἿοβθ οἰι8- 
τοαν 611] {Π|6 ὑγ18] ννὰβ οὐϑι', δεδεμένον 
ἀποδικεῖν. (ΟΠ ΒΙ ον Ίηρ' [Π6 ΟΥΙΠΑΡῪ 
ζοιη ρον οἵ {π6 ΔΙΠΘηϊδη ὑυ]θ Π8158, τν6 
ὁΔη ΠάγαΪν ἀοιθύ {Παᾶὶ ἃ οἸατι88 ἴῸΥ 86- 

ΡΑγδίϊηρ' {Π6 οα8685 οὗ βονϑγαὰὶ ἀδίεπα- 
δηΐβ σοι] Πᾶνα ὈΘΘη ΘΟΠΒΙἀοΥΘα 85 
[νοῦ γα ]8 ἴο [Πρτη. Α οἴαιβα οὗ 
ΒΌΘΙ ἃ (θπάθηου του] οΟἸθαυΥ ποῖ 
Πᾶν ὈΘΘἢ 1 ὨΔΙΙΠΟΩΥ ΜΙ ἴΠ6 σο- 
ΠΘΙΓᾺΪ ΒΡ] Γῦ οἵ [Π6 τηθᾶβιγθ, ἃπα ννθ 
ΑΓΘ Ππογοίοσα οὈ]ρσθα το νῖθνν 1 ἢ 
[Π6 Το 6 5 Βριοῖοη. Οπ6 ροϊηΐ δἱ 
ραβδί 15 δυἹαθηῦ: {ῃδΐ {18 οἰδιιβθ ννὰβ 
ποῦ [Π6 αἸβυ Πρ ἸΒῃϊηρ [θαΐπσα οὗ τΠ6 
αθογθα; [ἴῸΓ συ ρίο θη ΒΌΡΡΟΒΘΒ 
{Πᾶῦ [ῃ6 ρθη θγα]8 ψο] ἃ ΠΟ 1685 πᾶν θ 
[ῃΠ6 Ῥεοηδῆϊξ οἵ ἃ βθβραγαῖθ ἤθδυῖπρ' [ῸΓ 
ΘΈ6ἢ, 1 ΤΠ6Ὺ σχοσθ ρτοβθουσΐθα ΠΡ 
[πΠ6 Οἴου ἴᾶὰνν ψΏΙΟῆ 6 τη ]0ῃ8, 
ἀρδϊηδῦ Β8ΟΥ]6ρῸ 8Ππα΄ ἃ οογίαϊη Οἶδδ5 
οἵ {γβαβοηδῦ]α οἴδποθβ. Βαυΐ 1 ρὸ 
[αγμου, απ οὔβοῖνθ, ὑπαὶ βοῇ ἃ 
οἰαιιβθ νου] ἤανγ ὈΘΘη ΒΕ ρΡΟΓ ποι, 
85. 16 ΟἾΪΥ ΡῬγθβου 66 {πᾶΐ ννῃ]ο ἢ [Π6 
Ἰανν ῬγΓΘνΙ ΟΒΙΥ ταῦτα. ΒῸΣ οἰμοῖ- 
γῖ56 {Π6 Ρτοροβιύίοη οἵ (ὑ]]ΠἸχθητι5 
γνου]α ποῦ ἤᾶνθ ὈΘΘη ΘΟΠΙΓΔΙΥ ἴο ἰᾶνν; 
ἃ5. 1 ρυθϑασηθ [δῦ ΠΟ ΟΠ6 Μ}} σοπίθπα 
{πα΄ {Π6 νόμος τηρη!]οηθα ᾧ. 14, 15» 
27. 15. ΟΙΠΟΥ [6 ἀδογθα οἵ δ ΠΠΟΠΈΒ, 
ΟΥ {Π6 οἴου Ἰανν ἀρϑιηβί Β8ου]θρ πα 
[ΓΘά80ῃ. "18 566ΠῚ8 ῥὑτοοῦ βαῆηοϊοπΐ 
{πᾶῦ ΠΟ 506 ἢ οἰαῖιβ οχιβίθα ; δπα {Π6 
ΘΟΙΠΠΟΠ ΟΡ ΠΟΙ 8668 ἴ0 ἢᾶνΘ ΔΥΙΒΘ 
Β0]6]ν οὐδ οὗ {Π6 ἔννγο ννοσὰβ δίχα 
ἕκαστον, δ. 37. γν ΓΟ πᾶν ὈΘΘη ΘΓ1Ὸ- 
ΠΘΟΌΒΙΥ τοίογγθα ἴο {Π6 ἄθοῦθα οἵ (ὑδη- 
ΠΟΠτΙΒ, ΠΟῸρΡῊ {ΠῸΥ ΤηΔΥ ᾿π8ὲ 88 6θᾶ- 
ΒΥ Ὀ6 ἰδίζοη [0 ΘΧΡΥΘΘ5. ἃ ἀἰϊϑίιποί 
Ραγύ οὗ 1π6 ργοροβιποη οἵ ἔὰπτυρίο- 
Ἰθτητιβ.᾽ (ὑδίθγιπη ὃχ 86Π0]. Ατὶβίο- 
ΡΠ ΔΗΪ5, οσαἤτι5 Ἰηζθρυτιπ ΒΟΠΟ]Οη οϑῦ: 
Κατὰ τὸ Καννωνοῦ" ψήφισμα γεγράφει 
κατεχύμενον ἑκατέρωθεν ἀπολογεῖσθαι 
τὸν κατ᾽ εἰσαγγελίαν κρινόμενον. (ὅ6- 
ααθηῖία οταϊππη αν. εὖ δ] 485.) 
Κρατῖνος (Κρατερὸς ἃ. ᾽παοτῇ. οἱ 
Μείμοὶς. οι. νοἱ]. 2, Ρ. 55.) δὲ καὶ 
πρὸς κλεψύδραν κελεῦσαι. Ἐενοφῶν 
δὲ εἰς τὸ βάραθρον ἐμβληθέντα ἀποθα- 
νεῖν καὶ τὴν οὐσίαν ἀπολέσαντα, τροίθ 
ἸοΌτοοιι5 ἢϊς ρτὸ ἀποθανόντα---ἐμβλη- 
θῆναι τοβίϊτι ἀποθανεῖν---ἐμβληθέντα, 
οἵ ν]ο β51 ΠῈ ΜοΙμΘΚΙαΒ Θ Χοπορμοηΐθ 
ΒΟΠο] βίο τὴν οὐσίαν δημοσίαν εἶναι 
ν6] δημευθῆναι, νοῦῦθο ἀπολέσαντα δὰ 
Δ]ΙΆΤη αἰι80 ΒΘΟΟΪΓΌΙ ρ]οββᾶπη γο]αῖο. 

τὸν τῶν] τῶν 5. 
ἀποδικεῖν]) ἀποδιδεῖν Ια. 
βάραθρον) 1)6 Ἰοοο 5ῈΡΡ]1ΟΙ, Ἰοσι5 

ΑΥὉ, 

ν..» 
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᾿Ὶ -. . .-. »“"»"᾽ Ἀ 

ἐμβληθέντα, τὰ δὲ χρήματα αὐτοῦ δημευθῆναι καὶ τῆς θεοῦ τὸ 

41 ἐπιδέκατον εἶναι. κατὰ τοῦτο τὸ ψήφισμα κελεύω κρίνεσθαι 
Α Α ᾿ " Π “ὁ ε΄. κἱ “ “ 

τοὺς στρατηγοὺς, καὶ νὴ Δία, ἂν ὑμῖν γε δοκῆ, πρῶτον ΠΕρι- 
Ἁ ’ “- 

κλέα τὸν ἐμοὶ προσήκοντα" αἰσχρὸν γὰρ μοί ἐστιν ἐκεῖνον 

22 περὶ πλείονος ποιεῖσθαι ἢ τὴν ὅλην πόλιν. τοῦτο δ᾽ εἰ βούλεσθε, 
Ἀ ’ὔ Ἁ ’ὔ , Μ“ ᾿ ᾿] ε “ « ’ὔ Ἂ, 

κατὰ τόνδε τὸν νόμον κρίνατε, ὃς ἐστιν ἐπὶ τοῖς ἱεροσύλοις καὶ 
’ Ἀν» «ἢ κ ’ ΄σ «ἃ ἘΦ , ’ὔ 

προδόταις, ἐάν τις ἣ τὴν πόλιν προδιδῷ ἢ τὰ ἱερὰ κλέπτη; κρι- 

θέντα ἐν δικαστηρίῳ, ἂν καταγνωσθῇ, μὴ ταφῆναι ἐν τῇ ᾿Αττικῆ, 

22 τὰ δὲ χρή τοῦ δημό ἵνα " ᾿ ἕρῳ βούλεσθ χρήματα αὐτοῦ δημόσια εἶναι. τούτων ὁποτέρῳ βούλεσθε, 
ΜΝ ἦν 5 κ- ΄ ᾽ὔ ,ὔ Ἐ’ ΟἿΣ ὶ δ ν.. 

ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, τῷ νόμῳ κρινέσθωσαν οἱ ἀνδρες κατὰ ἕνα 
- “" »“". Ἁ Α δ 

ἕκαστον διηρημένων τῆς ἡμέρας τριῶν μερῶν, ἑνὸς μὲν ἐν ᾧ συλ- 
΄ “- - ΄“-“ ’ 

λέγεσθαι ὑμᾶς δεῖ καὶ διαψηφίζεσθαι, ἐάν τε ἀδικεῖν δοκῶσιν ἐάν 
ἘΝ ΎΡ, ᾧ "4. ὧδ - δ ΚΟ ΠΣ , 

τε μὴ, ἑτέρου δ᾽ ἐν ᾧ κατηγορῆσαι, ἑτέρου δ᾽ ἐν ᾧ ἀπολογήσασθαι. 
͵ὔ Α ’ὔ ε Α ᾿] "-» , -: ’ 

24 τούτων δὲ γιγνομένων οἱ μεν ἀδικοῦντες τεύξονται τῆς μεγίστης 

ΔΗ ΙΑ ΒΒ ΠῚΠ5 οδῦ ἨΥΟΔΟΙ 7, 132: 
ἈΡῚ ΓΔοραφοηοπϊοσιη φρέαρ, 1. 6. 
καίας, 5111] ΠΠΘΙΠΟΓΑΙΓ. ΒΙΌΠοΙΒΘοα 
ΟὐοἸ5]1η. Ρ. 4901: ᾿Αθήνησιν ἦν ὄρυγμά 
τι ἐν Κεραΐδων δήμῳ τῆς Οἰνηίδος φυ- 
λῆς, εἰς ὃ τοὺς ἐπὶ θανάτῳ καταγνω- 
σθέντας ἐνέβαλλον, ὥσπερ οἱ Λακεδαι- 
μόνιοι εἰς τὸν κέαδα ἐνέβαλλον. ἴ0] 
ἴῃ ΒΟΚΚΟΙΙ Απδοαοῦ!β νο]. 1, Ρ. 219. 
οαϊίαπη Ἰεριαν Κειριαδῶν --- ΚΚεάδαν. 
Ηβυοὶὰβ οἱ Ῥποίϊαβ : Κειριάδαι, δῆ- 
μος φυλῆς Ἱπποθοωντίδος, ΄ψιοα Ι΄ 6Πὴ 
εχ θιοάοΥο περὶ τῶν δήμων ({τδα! 
Ηκαγροογαίίοη. ΟΝ. Ν'΄. Ἠατρο- 
οΥαΐ. ν. Βάραθρον εἴ 'ΤΠ65. δίορῃ. 

21. ὑμῖν γε] ὑμῖν Υ. 
ἐμοὶ] ἐμὸν Καὶ 
αἰσχρὸν γάρ γοάδοιιΒ. [ῸΤ] αἱἰ- 

σχρόν. ΝΙΒῚ 411 Θχοιαιῦ ραυίοα]α, αἱ 
ετει. 

ὅλην πόλιν Β. (ὐδίοΥἹ! πόλιν. Οοηΐ. 
5.16, ἄριστα ἁπάσῃ τῇ πόλει. 

22. τοῦτο] τούτου ἢ. 
μὴ βούλεσθε] μὴ ἀἀα!ϊα!ϊ (ΔΟ] απ αρο- 

Ππ8. (ὑοηίτα ΝΥ ΟἸἤ 8 σοΠἸπηρὶῦ τοῦ- 
το δ᾽ εἰ β. οὖ νογ : 51 τη] ΠΘΥῚΓ15 561 
ῬΓο ]οΥ 18, δα βοαιθηΐα Τοίθυθηβ. 
Δ ογιπῚ 810 τοῦτο Δαά!ζα πη ΠΉ1Π1 (118- 
Ὀ]Ιοοῦ, εὖ Θχθπρ]ὰ ἃ Υ̓Ο]ῆο ςοπηρᾶ- 
γαῖα [Ὀ]αΐ. Μεη. ρΡ. 71 (ὐὕ.] ἤθοῃ βυαηΐ 
51:1ὴ118Δ. 5ΟΗΝ, 

βούλεσθε] βούλεσθαι ἘΣ. 
τόνδε Β.Ὁ.0... (δέει τοῦτον. 
καὶ] καὶ καὶ Β. 

προδιδῷ προδῷ Β.Η. 
κριθέντα 1).Ἡ..ν΄. κριθέντι Τὶ, κρι- 

θέντες ἘΚ. κριθήσεται Β. (ὐρίοτϊ 
κατακριθέντα. 

23. τούτων---ἕκαστον (Ἰζαῦ ΡΥΙΒοΐδη. 
νΟ]. 2, Ρ. 1908, 6. ΚΥθἢ], β6α οπηῇ- 
[6 η015 απο ϑαηΐ ἴῃ 6αἀ. νοίί. (οοηΐ. 
ΡΘηρΕΙ. δα γδγτοη. Ρ. 610) : τοντων 
ὠὐυτερω βουλεσθε ὧ ἄνδρες αθηναιοιο 
τῶν ομωκρινεσθως αν οἱ ανδρες κατα 
ενα εκαστον. [»16] δυΐοθτη ΠΙσο)αῇ ΘἴΠΆ Τὴ 
τῶν νόμων. ὥϑ6α Δ][61Ὸ πη060 ΑὙΊΒ61468 
νΟ]. 1. Ρ. 144; αἱ. οα, ΠΙρΡ5. : Καὶ γὰρ 
οὖν οὐ ῥάδιον εὑρεῖν ὁποτέρῳ τῷ γένει 
μᾶλλον ἁνὴρ τίμιος, πότερατ τῷ Ῥωμαίων 
(μ18] ἰερθπάπτη Ῥωμαίῳ) ἢ τῷ Ἕλλη- 
νικῷ. ΝΙΙΒΙ ἢϊς ἀοἸθπά τη τῷ. 

μερῶν 1). . (ὐεἴογι ἡμερῶν. 
διῃρημένης Τ,ΘΟΠΟΙανα5. [ΓΑΌΥῚ διῃ- 

ρημένων. ΒΕΙΡ. Τδορά. 11,4: Μόρας 
διεῖλεν ἐξ καὶ ἱππέων καὶ ὁπλιτῶν. 
Ογτορ. 7, 5» 18: Τὸ στράτευμα κατέ- 

νειμε δώδεκα μέρη. 106 ΥΘ ᾿ρ8ἃ ΟΟΠ ον 
ΗΓΡΟΟΓΔΙΟΠΘΠῚ 1 ἴῃ Διαμεμετρημένη ἧ- 
μέρα εὐτὴ Κ΄ 416811} ἀπποίαϊοπο. ΘΟῊΝ, 
ΟΥ ΓΟῸΡ. 1, 2,5: Δώδεκα Περσῶν φυλαὶ 
διΐρηνται, οὐ 8114 σοπίοστί Μαίῃϊο τ. 
δ. 4101. , 

πύχχέγξαδοι Β.}).Ν. Οεΐοσι ξυλλέ- 
γεσθαι. 

ὑμᾶς] Ὁ: Τὸ οἵ ααὶϊ ξυλλέγεσθε Κα. 
δεῖ] δὴ Καὶ 

καὶ δια Ἵ τὰ να] τει διαψ. Εἰ, τι 
διαψ. ΔΟΚ, ΑἸά., σογγισοηΐο Η. 



θ4 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΙῚΒΞ ΗΙΒ5Τ1. ΟΒ. 

“-- δῈἝ 23 

τιμωρίας, οἱ δ᾽ ἀναίτιοι ἐλευθερωθήσονται ὑφ᾽ ὑμῶν, ὦ Αθη- 
- Α " ᾿] - ΕἸ ΄σ ς “- δὲ Α Ἁ ’ 

25 ναίοι, καὶ οὐκ ἀδικοῦντες ἀπολοῦνται. υμεις ὁε κατα τον νομον 
" “ ν “5 ΄ “- Α " ͵ 

εὐσεβοῦντες και ευορβρκουντες Κρίινείτε καὶ ου συμπολεμήσετε 

Α ’ ε “ μὰ ’ Α 

Λακεδαιμονίοις τοὺς ἐκείνους ἑβδομήκοντα ναὺς αφελομένους και 
’ ,ὔ 3 ’ὔ Ψ ’ Ν Ἁ Ἄ ’ 

26 νενικηκότας, τούτους ἀπολλύντες ἀκρίτους παρὰ τὸν νόμον. τί 

δὲ καὶ δεδιότες σφόδρα οὕτως ἐπείγεσθε; ἢ μὴ οὐχ ὑμεῖς ὃν 
« , " ΓΝ. ’ὔ “ἃ Ν Ν ’ 

αν βούλησθε αποκτεινῆτε και ἐλευθερώσητε, αν κατα τον νομον 
᾿ Ἁ Ἁ ’ Α 

κρίνητε, ἀλλ᾽ οὐκ ἄν παρὰ τὸν νόμον, ὥσπερ Καλλίξενος τὴν 

“ἢ βουλὴν ἔπεισεν εἰς τὸν δῆμον εἰσενεγκεῖν μιᾷ ψήφῳ; ἀλλ᾽ 
ΕΣ 5" Α " Ε2 Ε Ξ , Γ. 

ἴσως ἂν τινα καὶ οὐκ αἴτιον ὄντα αἀποκτείιναίτε, μεταμελήσει 
, Ἁ ᾿] Ἁ 9 Ἁ 

δὲ ὕστερον. ἀναμνήσθητε ὡς ἀλγεινὸν καὶ ἀνωφελὲς ἤδη ἐστὶ, 
Ὰ ἊΣ ᾿ Χ " ’ 2 ’ ε ’ ὃ Ἁ 

ο 8 προς ετίὶ καὶ περι θανατου ἀνθρώπου ἡμαρτήκοτες. ὁεινα 

3.,.ὲὃδὰ , 4.5 ; Α ,ὔ ὴ -- 
ὃ αν ποιήσαιτε, ει Αριστάρχῳ μεν πρότερον τον δῆμον κατα- 

λύοντι, εἶτα δὲ Οἰνόην προδιδόντι Θηβαίοις πολεμίοις οὖσιν, 

24. ὑμῶν] ἡμῶν Β. 
οὐκ ἀδικοῦντες] οὐχ ὡς ἀδικοῦντες 

ΘΙΘΡΏΔη118, οὐκ οὐδὲν ἀδικοῦντες Κορ- 
Ρθπα5, οὐκ ἀδίκως Γ,ΘΟΠοΪανιαβ. δα 
τϑρϑίθηα πϑρϑίϊο, τι αἸσθιηιβ δα 2, 
ἃ τὸ, 

25. καὶ οὐ συμπολεμήσετε] Π60 ΟἸηυ 
1,αοοαςηιογῖδ ραΐγίαηι, ορριιφηαθιἐϊδ, 
δὲ 05 (ἀπ668) ἡπαϊοία οαιδα σοηΐγα 
ἰογοην ϑιιδέμογ 5. ΜΟΥ ΟΥ̓ΔΙΟΤΊΙΠῚ 
ΕΠ ΓΙ ΠΠΠΠΘΙῸ δυ!ατη τοΐαπο. 1[}8 
ὙΘΠΟΙΟ ΠΌΙΠΘΙΟ νἱδ 6, Ὁ. ὃ. 55. 
ΖΕΌΝ. 

συμπολεμήσετε Β.Ὁ).Ν. (ΟὐδίοΥ! ξυμ- 
πολεμήσετε. 

26. ἢ) ἢ Β. 
ἐλευθερώσητε] ἐλευθερωθήσεται Ἀ. 

Ἐὰ. ΑἸα. (864 ἐλευθερώσητε Ἡ.) ἐλευ- 
βθερώσηται Ἰ᾿. 

ἀποκτείνητε! ἀποκτείνετε (Ὁ. 
μιᾷ] μὴ ἐν ΙΚ. 
μιᾷ ψήφῳ] δΙαο δ. 9. ΖΕΌΝ. 
Ὡῆς ἀποκτείναιτε] ἀποκτείνετε ἘὮ. 

ἀποκτηνειτε Εὶ. ἀποκτενεῖτε Κ, Οδίοιι 
ἀποκτείνητε, τἀπαθ ἀποκτείνοιτε (81:ς) 
Ζθιιηῖτι5, τι δ. 28 ποιήσαιτε. 

ἀναμνήσθητε] Ψαοοῦβίαβ ἴῃ Ααά!- 
ἴατη. δὰ Αἰῃθηδϑθιπη Ρ. 12. ΘΟ] ΘοΙΐ 
ἀλλὰ μνήσθητε---ἤδη τοῦτ᾽ ἔστι. Ἰὰαα!- 
ἄθιη νοβυρ!5 ΝΥ̓γΟΘ ΠΡ ο ἴῃ ΒΡ]. 
ΟΣ, ΑἸηϑίοὶοά. γ0]. ὦ. Ἔ. 93 60Π]1- 
ΟἸΘηζ5: Αν μνησθῆτε, ὅτ᾽ ἀλγεινὸν 
ἤδη, πρὸς δ᾽ ἔτι καὶ ἀνωφελές ἐστι, 
περὶ θανάτου ἀνδρὸς ἀγαθοῦ ἡμαρτη- 
κότες, ᾿πβιβίθηβ ἰθρθῃα μη ΒΌΞΡΙΟΟΙ, 

ἄοπϑο ΠΡΥῚ ΒΟΙΙΡΌ νϑύατῃ ΘΟ ΠΘΙ 
ΘΙ ἀοτιηΐ : μεταμελήσει ὕστερον, ὅτ᾽ 
ἀλγεινὸν, πρὸς δ᾽ ἔτι καὶ ἀνωφελὲς ἤδη 
ἔσται, εἰ ἀναμνησθείητε περὶ θάνατον 
ἀνθρώπου ἡμαρτηκότες. ΟΥῊΝ. Οὐοπι- 
Ραταΐ Ὑνγίθη. δα 6]. ρσῖηο. Ἠ]βίου. 
Ρ. 305. Λπάσοϊά. 46. τηγβίθυ. Ρ. 19. 
ΗΞι.: ᾿Ἐὰν δὲ τοῖς ἐχθροῖς τοῖς ἐμοῖς 

πεισθῆτε, οὐδ᾽ ἂν ὑστέρῳ χρόνῳ μετα- 
μελήσῃ. οὐδὲν ἔτι πλέον ποιήσετε. 

πρὸς δ᾽ ἔτι] πρὸς δέ τι ΕΥ. 
θανάτου] ᾿ϑπποβίμ θη 8 Ρ. 501, 2: 

Συγχωρήσεται γὰρ ὑμῖν λῦσαι περὶ ὧν 
αὐτὸς ἥμαρτεν. 

ἀνθρώπου Θίορμδηιι οὐ ἡ. (Οὐδίθγὶ 
ἀνθρώπους. 

ἡμαρτηκότες) ἡμαρτηκότας ΠΥ. 
28. δεινὰ] δεινὸν [αὶ 
ποιήσαιτε ζοπηϊιβ. [ΔΌΤῚ ποιήσητε, 

ΠΪΒῚ ααοα ποιήσοιτε 1).Ε, 
᾿Αριστάρχῳ] Μαΐαϊα οἰν!αί15. Αὐ- 

[106 [οτηα αδιηοογαίϊοα οἵ ΒΕ ηἃ 
ΤΌΤ αι υ]ηρ θη 18 ἰγαα!ῖα, ἱηρυὶ- 
ΤῊ15 ἰδίβ Αυϊβίδσομιιβ Δαν υβιβ ΡΟΡῚΠῚ 
σοϊητποαα βὑθι, οα]ὰ8. οροσα Ὁ θ ποῦ 
ΑΥΠΘΠΙθηβϑιπ πη Οδϑίθ! πιπὴ ἴῃ Βωροίϊθ 
σοηῆηϊο {τααϊύτπι Βοοῦβ. Υ. ΤῈα- 
ογα. 8, 90, 92, 0.5. ΖΕΌΝ. 

πρότερον] πρῶτον βεγρίκῖιβ Β6Π6. 
οοτα. Αἷῦ. Ρ. 244. 

Οἰνόην] δῃης οτπὶ Μελαίνῃ Ἰπηρὶ: 
αποίον Εγτηοὶ. Μ. ἴῃ νοοθ Κουρεῶτις, 
ἘΠῚ Ηδγροογαίίοη ν. ᾿Απατούρια 6Π8- 
ΤᾺΠ5 ΟΥΡΊΠΘΙη ἴδϑι! Παϊοΐ ὑπὲρ τῆς 
Μελαινίας χώρας. ῬοΪγώΠΙΙΒ 1, 19. 

Α,(ῷ 



406. ΕΑ 0 

, Ν . ἡ Δ τ᾿. 
ἔδοτε ἡμέραν ἀπολογήσασθαι ἣ ἐβούλετο καὶ τἄλλα κατὰ τὸν 

ή ᾿ ᾿ , Ε, λα ν 
νόμον προὔθετε, τοὺς δὲ στρατηγοὺς τοὺς πάντα ὑμῖν κατὰ 

’ Α Α ’ ΄ ΕῚ ΄. 

γνώμην πράξαντας, νικήσαντας δὲ τοὺς πολεμίους, τῶν αὐτῶν 
» ’ ᾿ ’ ᾿ ς - Φ' ἊΘθ “ ἀλλ᾽ ς 

φοτούτων ἀποστερήσετε. μὴ ὑμεῖς γε, ὦ ηναῖοι. ἃ ἑαυ- 
“ »ἤ Ἁ ’ Ε] «ἱ ἐ ’ὔ ὮΙ 8 

τῶν ὄντας τοὺς νόμους, δ οὗς μάλιστα μέγιστοί ἐστε, φυλατ- 
᾽ ’ Α ΄σ Ε ’ δὲ 

τοντες, ἀνευ τούτων μηδὲν πράττειν πειρᾶσθε. ἐπανέλθετε δὲ 
Ἁ : ΡΝ ἢ Ε] Ν Ἀ ΄ δισ κ Α ε ς ’ δ “- 

καὶ ἐπ᾿ αὐτὰ τὰ πράγματα καθ᾽ ἃ καὶ αἱ ἁμαρτίαι δοκοῦσι 
“ -“ - Α Ἀ σ΄ 

γεγενῆσθαι τοῖς στρατηγοῖς. ἐπεὶ γὰρ κρατήσαντες τῆ ναυ- 
Γ ο Ἄ ΄“. ’ ’ κ " ’ 4 

μαχίᾳ εἰς τὴν γῆν κατέπλευσαν, Διομέδων μὲν ἐκέλευεν ἀνα- 
’ , “- ὦ Υ͂ Α Α 

χθέντας ἐπὶ κέρως ἅπαντας ἀναιρεῖσθαι τὰ νανάγια καὶ τοὺς 
Α 3 Ἁ ’ 

ναυαγους, Ἐξρασινίδης δ᾽ ἐπὶ τοὺς προς Μυτιλήνην πολεμίους 
Ἁ ; - ἢ ’ Α ς Ὥ , 

τὴν ταχίστην πλεῖν ἅπαντας. Θράσυλλος δὲ ἀμφότερα ἔφη 
’ “ἃ " Α ΄ ΄- Ἁ Α Ἁ 

γενέσθαι, ἂν τὰς μὲν αὐτοῦ καταλίπωσι, ταῖς δὲ ἐπὶ τοὺς πο- 
, ’ Α ’ ’ - ΄ ΄- 

δολεμίους πλέωσι" καὶ δοξάντων τούτων καταλιπεῖν τρεῖς ναῦς 
, «- ΄ ΄ ΤΩ ΄ Ἁ , 

ἕκαστον ἐκ τῆς αὑτοῦ συμμορίας, τῶν στρατηγῶν ὀκτὼ ὄντων, 
Α κ “ἢ. ’ 7 Α ἈΝ “΄- ’ ’ὔ, Ἁ Ἁ 

καὶ τὰς τῶν ταξιάρχων δέκα καὶ τὰς τῶν Σαμίων δέκα καὶ τὰς 
-ι ’ “" , Ἀ Α 

τῶν ναυάρχων τρεῖς" αὗται ἅπασαι γίγνονται ἑπτὰ καὶ τετ- 
’ ’ ΄- “Ἅ ΄- 

ταράκοντα, τέτταρες περὶ ἑκάστην ναῦν τῶν ἀπολωλυιῶν δώ- 
». αὶ κ᾿ ι ᾿ κ 

41 δεκα οὐσῶν. τῶν δὲ καταλειφθέντων τριηράρχων ἦσαν καὶ Θρα- 
’ κ ’ εἴ 3 - Γ' ΟῚ [ , 

σύβουλος και Θηραμένης, ος εν τὴ προτερᾳ ἐκκλησίᾳ κατήγορει 

περὶ Μελαινῶν. ίορῃαηαβ ΒγΖ. Με- 
λαινεῖς ἴαοϊῖ δῆμον τῆς ᾿Αντιοχίδος φυ- 
λῆς. ὅΟΗΝ. ΝΜ. δα ϑίεβρῃ. 168. ν. 
Μελαινεῖς. Μοχ πρὸ προδιδόντι Ἡ. 

προὔθετε Ε΄. (Οὐείοτ!] προὔθετο. 
20. μὴ ὑμεῖς γε] 8551]. ποιεῖτε οὕτως. 

ὑμεῖς γε, ὉὙ05 φιϊαθηι, χιῖ ἔρδὶ αἰιοίογος 
οϑέϊ5 ἰδσιηη, 6 φιΐδιι5 56οιι5 ξαοσὶθηαιγη 
οδέ. ΖΕΌΝ. δἔις αἰοῖδυν μὴ σύγε. 

ἑαυτῶν ὄντας τοὺς νόμους] τυοδέγαξ 
ἡρϑογιηι, ἰθγθ5 οἱ α υοδίδηνοί ἰαΐαδ, πο 
ἐηιροδίέα5 ποίοηζδι. ΖΈΟΝ. ὄντες Ε΄. 

ἐπ᾿ αὐτὰ] ὑπ᾽ αὐτὰ Β.Η. 
γεγενῆσθαι] γενέσθαι Ἰ᾿. 
εἰς τὴν γῆν] ἕο. εἰς τὰς ᾿Αργινούσας 

ο. 6, 35. ΖΕΌΝ. 
Διομέδων] Διομέδης Ε΄. 
πρὸς Μ. Β..Η.Υ. κατὰ τὴν Μ. ΚΕ. 

(δίεδι ἐς Μ., ηβὶ χοᾶ ἐς ομι. (ΕΣ. 
ἀμφότερα] ἀμφότερ᾽ ἂν ϑιορΠαπιι8. 
ἂν τὰς] αὐτὰς Καὶ. 
30. καταλιπεῖν] (τη ΠΟ ἀρραῖθαΐ 

οᾶσθα ἸΠ ΗΠ} τηοα], ΝΥ οἰβκῖαβ ἔταξαν 
Υ6] ἐκυρώσαντο δἠήεπάμχμη οοηβιυίί. 
Ρυὰβ ρσοθο. 5ΟΗΝ. 

αὑτοῦ} ΓΛΌΥΪ αὑτοῦ. 

συμμορίας Β.}).Ν. (ὐδίοτἹ] ξυμμορίας. 
ὀκτὼ ὄντων] Μᾶς ο. 6. ᾧ. 29, 230. 

1)6. ΒΥ"ΩΙΠΟΥΒ. δα {ΠἸΘΥΆΓΟἸὰπ ΟΥΠ]- 
ΠΔΠΔΠη ᾿ηϑΕ1{π|18 ἀηΐθ ΟἸνΙηρΙ Δ άθιη 
ΙΟ5. Ἰἰοσιπι ππιπς ΔΗ 0 ]ΒΒΙτηπιτη. ΠΟῚ 
τηθιηοτανιΐ ΝΥ οΙἤσιβΒ ᾿Ώ Ρτο]ορ. δᾶ 
ΠΡ πθδιη Ρ. 99. πεὸ Βοβοκῆ. ἴῃ 
ΠΡτὸ ἀ6 (οοποιηῖα ρα Ὀ]1οα ΑΥΠΘΠΙθη- 
511 ΨΟ]. 2. Ρ. ΤΟΟ 8664. 564 ξυμμορία 
1 δοάθιῃ 80 αἴνουβο βθηβιι ἢϊς αἰ- 
οαὔαν Πα ατὶ ροίεεῖ. ΘΗΝ. 

καὶ τὰς Σαμίων δέκα αὐάππί Β.}). 
ΗΝ. καὶ τῶν Σαμίων δέκα ΔΑ.Ο.Ε..1. 
Οπηπηΐ οοἰογ. 

ἅπασαι) πᾶσαι δ΄. 
τέτταρες περὶ ἑκάστην) τέα τ φιια- 

ἐθγηζθ τηῖιι5 παῦὶς παμγασὶδ ἀπο ο 
φτοποϊξοογοηίιν. ΔΕΌΝ, 

ἀπολωλυιῶν] ἀπολωλυῶν Β. ἀπο- 
λωλοκότων Κ. 

δώδεκα] Οοπΐ. ο. 6. δ. 35. ΖΕΌΝ. 
21. τριηράρχων νΕ] τριηραρχῶν Β.Ὁ. 

9.ΕΕΗ.1Κ. (δίθει ταξιάρχων. (ὐοηΐ. 
ΟΡ ΟΣ 35: 

ἦσαν καὶ ΒΟ ΕΕΒΗ ΚΟΥ. Οε- 
[611] ἦσαν. 

Ε 
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-. ΄. “- ᾿ ΕΣ Α ἦ " Α Ἁ 

τῶν στρατήγων. ταῖς δὲ ἄλλαις ναυσὶν ἔπλεον ἐπὶ τὰς πολε- 
Ἷ ’ὔ 3 « “ Α “ 57 Ὁ ν ΄ 

μίας. τί τούτων οὐχ ἱκανῶς καὶ καλῶς ἔπραξαν ; οὐκοῦν δίκαιον 
κι ᾿ 

τὰ μὲν πρὸς τοὺς πολεμίους μὴ καλῶς πραχθέντα τοὺς πρὸς 
Α Α 

τούτους ταχθέντας ὑπέχειν λόγον, τοὺς δὲ πρὸς τὴν ἀναίρεσιν, 
Α , « ε κ 9». ἢ) ὁ 3 5" Ι΄, 

μὴ ποιήσαντας ἃ οἱ στρατηγοὶ ἐκέλευσαν, διότι οὐκ ἀνείλοντο 
ἐ “- δι. τὰ 53 - ς Α εἰ ,ὔ Μ“ ε 

42 κρίνεσθαι. τοσοῦτον δ᾽ ἔχω εἰπεῖν ὑπὲρ ἀμφοτέρων ὅτι ὁ 
4 ΄ὔ ᾿ “- - ε ᾿ , 

χειμὼν διεκώλυσε μηδὲν πρᾶξαι ὧν οἱ στρατηγοὶ παρεκελεύ- 
’ ΄- ’ 

σαντο. τούτων δὲ μάρτυρες οἱ σωθέντες ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου, 

ὧν εἷς τῶν ἡμετέρων στρατηγῶν ἐπὶ καταδύσης νεὼς διασω- 
κ ΄ Ν 

θεὶς, ὃν κελεύουσι τῇ αὐτῇ ψήφῳ κρίνεσθαι, καὶ αὐτὸν τότε 
᾿ ’ Α 

δεόμενον ἀναιρέσεως, ἧπερ τοὺς οὐ πράξαντας τὰ προσταχθέν- 
Α , 4 ΡΝ ΕῚ “- ᾿ ᾿Ὶ Α ΄᾿. ’ κ ΄- 

422τα. μὴ τοίνυν, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, ἀντὶ μὲν τῆς νίκης καὶ τῆς 
-“ Α " ΄ 

εὐτυχίας ὅμοια ποιήσητε τοῖς ἡττημένοις τε καὶ ἀτυχοῦσιν, 
᾽ κ ι κ ς ἀν , . Ξ , , 
ἀντὶ δὲ τῶν ἐκ θεοῦ ἀναγκαίων ἀγνωμονεῖν δόξητε, προδοσίαν 

΄ Α 3 

καταγνόντες ἀντὶ τῆς ἀδυναμίας, οὐχ ἱκανοὺς γενομένους διὰ 
Α “- ΄- Ν ,ὔ ο εἶ Α ’ 

τὸν χειμῶνα πρᾶξαι τα προσταχθέντα" αλλα πολὺ δικαιότερον 
“ ’ ΄ - 

στεφάνοις γεραίρειν τοὺς νικῶντας ἢ θανάτῳ ζημιοῦν πονηροῖς 

ἀνθρώποις πειθομένους. 
“ κ Ἁ 

24 Ταῦτ᾽ εἰπὼν Ἐὐρυπτόλεμος ἔγραψε γνώμην κατὰ τὸ ΙΚαν-[τ1] 

νωνοῦ Ψήφισμα κρίνεσθαι τοὺς ἄνδρας δίχα ἕκαστον" ἡ δὲ τῆς 

βουλῆς ἣν μιᾷ ψήφῳ ἅπαντας κρίνειν. τούτων δὲ διαχειροτο- 

τὰ μὲν---πραχθέντα] Ὅ'Ε]]. περὶ νε] 
κατὰ, 4αοα ἔδτηθη ἀἸΤ11ΠῈ ΤῊ ]Ὦ] νἹἀθία 
Ἰπίθ! σογθ. 5ΟΌΗΝ, 

πρὸς τούτους] οοηίτα Ποδβίοβ, 4] 
ἄυσοο Εθοπῖοο (ΟΠΟηΘπῚ ἴῃ [6500 
ΟὈΒΙάθθαηι. ΖΕΌΝ, πρὸς τούτοις 
ΒΟ. ΕΗΚ.ν. ; 

τοὺς δὲ πρὸς τὴν ἀναίρεσιν] ὅδε. 
ταχθέντας. ΔΕΤΙΝ. 

42. παρεκελεύσαντο] παρεσκευάσαν- 
το ΒΟ. .Η.1.ν. 

ἀπὸ) ὑπὸ Υ. 
εἷς τῶν ἡμετέρων στρατηγῶν] ἴ.γ- 

ΒΔ ΠῚ {τιῖ5886 παῖσγαῦ ΠΙΟάΟΥτΒ 12, 74 
εἴ 99. ΖΕΌΝ. 

καταδύσης] Ν'΄. Βομπηεοϊά. δα 1, 6, 25. 
νεὼς] τῆς νεὼς Ν'. τοοΐθ [ογύαδ86. 
διασωθεὶς Β.Ο.).Η.1.. Οίοτϊ 

σωθείς. 
ἧπερ] 58ς. 

σθαι. ΔΕΌΝ 
οὐ οτη. Α. ΑἸὰ. 
48. μὴ τοίνυν͵]͵ Νοῖϊἑο ἐφί τη 

υἱοίογία οἱ γος ϑθοιηαῖδ, οὗ ψιας 

ψήφῳ κελεύουσι κρίνε- 

αἰοίογ 65 Ῥγ. 5 Οὐπανο αἰοδοέϊδ, ἐηυῖ- 
ἐαγὶ υἱοίος οἱ αὐνογδα τἰ5805 ζογέμηα, 
χιυὶ δοἰδθηέ αποίογοα οἰακσὶδ οὐἶδ56.: 60 
ἔῃ, πδοοϑϑιἑαίο (ρτος 6114) α αἶθὸ ἡηιηιῖδδα 
οσοηιηυἐἐϊέθ τὲ ἐπίψι υἱαθαηυίηὴ ΤΟΥ 
(ϑέϊηναίον 65, δὲ ργοαϊξοηῖδ οοπαϊθηιηθ- 
ἐΐδ 605, χιυιὶδ οὗ ἑογηιροδίαΐοην ἐπιρογαΐα 
πορ [ασονο ροξιογίηί. ΖΕΌΝ, 

θεοῦ] τοῦ θεοῦ Ν. 
ἀγνωμονεῖν δόξητε---οὐχ ἱκανοὺς γε- 

νομένους] ες 8ὶ ἀ6 ἀποῖθιιβ αἸσπη- 
τ, τιίΊ δόξητε 510 Ορίμποηυϊηδ, τι111ὰ Ἰῃ 
ΒΘ] ΘΘΏΓθτι5 τατι ΠΟ η6 ΟΡτιΒ 6δϑί. 

οὐχ ἱκανοὺς ἘχοΙάϊΒθ6. τοὺς δηΐθα 
οὐχ οϑὲ δαπα οοπίθιηποηᾶα Κορ δ ηὶ 
βϑηΐθηῖα. ΔΕΌΝ. 

πειθομένους] (ὐαδιι8 τοί δᾶ 
ὑμᾶς, αιιοα ἴῃ γεραίρειν οϑβὲ Ἰῃς6]Πρ6η- 
ατιτη. ἘΠ. 

34. ἹΚαννωνοῦ]} Ν΄. δα 8. 20. 
βουλῆς ἢν] τάδ 8.15. ΖΕΌΝ, 
ἅπαντας κρίνειν] κρίνεσθαι ἅπαντας Κ. 
τούτων δὲ διαχειροτ. Ομ, εἶθ ἠὲ 

φγωίογίδιις μοὺς δα γαρία ξογγθὲ εἷθ 



4ο6. Ὁ, ΠΡ ΤΥ ΣΙ ὙΕΙ, ΟΥ̓ 

’ Ἁ ᾿Ὶ - ΕΣ κ 3 ’ « 

νουμένων τὸ μὲν πρῶτον ἔκριναν τὴν Εὐρυπτολέμου; ὑπομο- 
’ Ἁ ’ ᾿ , Ι ’ 

σαμένου δὲ Μενεκλέους καὶ πάλιν διαχειροτονίας γενομένης 
- “ Ἀ -: σ“. 

ἔκριναν τὴν τῆς βουλῆς. καὶ μετὰ ταῦτα κατεψηφίσαντο τῶν 
’ “ 

ναυμαχησάντων στρατηγῶν ὀκτὼ ὄντων ἀπέθανον δὲ οἱ πα- 
Α ᾿] ΄ “- 

ϑδρόντες ἕξ. καὶ οὐ πολλῷ χρόνῳ ὕστερον μετέμελε τοῖς ᾿Αθη-[12] 
’ Ἁ .] ’ “΄ Ν “-“ ς Ι 

ναίοις, καὶ ἐψηφίσαντο, οἵτινες τὸν δῆμον ἐξηπάτησαν, προ- 
Ἀ ζω Φ' Ἁ -“ «ἃ “ 

βολὰς αὐτῶν εἶναι, καὶ ἐγγυητὰς καταστῆσαι, ἕως ἂν κριθῶσιν, 
' ᾿] , 

εἶναι δὲ καὶ ΚΚαλλίξενον τούτων. προὐβλήθησαν δὲ καὶ ἄλλοι 
’ οὴ “Δ, « Ἀ “ ᾿] ’ “ἷ Α 

τέτταρες, καὶ ἐδέθησαν ὑπὸ τῶν ἐγγυησαμένων. ὕστερον δὲ 
; , ’ 9 ἃ - Ἔ Ἀν ὦ Γερο ν, 

στασεώς τινος γενομένης, ἐν ἣ Ἀλεοφῶν ἀπέθανεν, ἀπέδρασαν 
Γ ἴω Α χ 

οὗτοι, πρὶν κριθῆναι: ἸΚαλλίξενος δὲ κατελθὼν ὅτε καὶ οἱ ἐκ 
1Π “- ΕῚ ᾿Ὶ », ᾽ὔ ς Α ’ ΄ ο ’ὔ 

εἰραιὼς εἰς τὸ ἄστυ, μισουμένος ὑπὸ παντῶωῶν λιμῷ ἀπέθανεν. 

χαΐίοηο 7 αϊοϊὶ ἐπδἐϊξιοη αὶ, δῖν 6, ὁ5ϑϑέη6 
Ἐπγυρίοϊοηνὶ δοηἑθηξία ργοϑαπάα απ 
ϑομαΐις. ΒΟῊΝ. 

ὑπομοσαμένου ] Ἰτι6]οΊττη, Γοτὴ ΘΟΠ- 
ΡΟΥΘ Πα Πδηΐθ 1 θΘγΡΟΒΙίΟ ᾿πΓο] Υ8 η6ο. 
[τὰ τϑοῖθ Μοσῖβ ᾿πίογργθίαϊασ, ᾿ἀπ6δ- 
{15 46 νεῦθο ἤος βΒ0]6ηηὶ ἴῃ Ππ6160}18 
ΗδΡοογαίομθ ἴῃ ὑπωμοσία, ῬΟΙΠΟΘ 
8, 44; 56, 1ηςογΡΥθίΡιιΒ 1) 6 ΠΟΘΙ ΠΘΠ15 
Ὧ6 (ὐτομᾶ ς. 20. οὐ Βαᾶεθο (ὐογητηθηΐ. 
δον ν. 47. ΒΟῊΝ, 

Μενεκλέους] ΑΠ ποίτι 1116 φυδατι- 
Ρἰαίου ὁ τὴν Νίνον ἑλὼν οταῖ. ὁ. Ν'ω- 
ΤΆΤΩ Ρ. 095» 008.} 5ΟΗΝ. 

ιαχειροτονίας] δίχα χειροτονίας Κὶ. 
γενομένης γινομένης Β. 
ἕξ] Μιὰς 8.1. ΖΕΌΝ. 
35. προβολὰς] προσβολὰς, Α.Ε. 

ΑΙα., 56εα προβολὰς Η. 
ἕως ἂν] ϑίδρμδητιβ, αὖ νοσίοσαΐ 1,6- 

ΟΠοΐανῖιβ. [ΔὈΓῚ ἐάν. ἘΔ άοῃη ρϑυτηι- 
ἰαἴα (Ὅτ. 2. 1, 17. ἴῃ Ῥαγ. ὮὨ. 

τέτταρες] τέσσαρες ΚΕ. 
ἐδέθησαν] 0.1]. π6 οἰδῖηὴ οχ θὲ 

ἔαρσοτοηί. ΖΕΌΝ. 
τινος οτη. Ε' 
γενομένης ] γινομένης Β. 
ἀπέδρασαν) 1)6 (ὐΔ]ΠΧοπο ἴά6πη ὕγα- 

αἰ Ποάογιιβ 13, 103. [8 ΡῬεϑυσιρίο 

ΟΔΥΌΘΓΘ δα [δοραάφιπμοηϊοβ, Πθοο]θίδυη 
᾿θηθπίαββ, δια Πιρὶῦ οὐαΠ 811}15. (Ἰδορποη 
ἃ ἰγρ]ηΐα ὑΥΥΔ 18 ἢ οσοίδιιβ, οἵ 
ΟΡΘ5. Π0]}]Δ8 τϑααϊδ. [γϑῖαβ Οταΐ. 
Ρ. 840 εἱ όρι. δι6 Ἰοσαμῃ Ροβι[τιΠ 
Ἰηἴτα δα 2, 2, 159. 68 ροβίαβ (]θο- 
ῬΠΟΠΙΒ νοὶ] ρούμπιβ ἔαγ)85 80 60 θχοὶ- 
[αἴα5 1Ἰῃ ΤΘΡῈΘ]1οα ροϑβύ 81105 ΘΠ Υγαυ 
ΠΆΡΕΙ ΜΕΙΟΓ αἋ(6 ὈΟΠΙ5. ἀἰδῃη δ [ΟΙΊΙΠ 
Ρ. 218, 2190. [)6 (]Π]Πχθηο ἀυθιία- 
ΠἸΟΏΘΙη Υ ΘΙ5ΚΙ1 (0116 Ἰοσβ 4 ]1Δη]1, 
Ὠ151 [ἅΠ|0Γ, ἀρᾷ διμάδτῃ ἴῃ ν. ᾽᾿Εναύ- 
ειν : Καλλίξενος ὁ ᾿Αθηναῖος διὰ συκο- 
φαντίαν ἄθλα ἀπηνέγκατο τῆς ἀναι- 
σχυντίας καὶ ἀσεβείας ἐν ἄστει μισού- 
μενος καὶ πενόμενος καὶ ἀποκλειόμενος 
λιμῷ ἀποθανεῖν, ἐπεὶ μήτε ὕδατος ἐκοι- 
νώνουν αὐτῷ, μήτε πυρὸς ἐναύειν ἐβού- 
λοντο, ὡσπεροῦν κοινωνεῖν τοῖς βουλο- 
μένοις καὶ δεομένοις. τ(Ὁ] ἱΚτιβίογιιβ 
Τη816 σοΙρεραΐ ὥστε λιμῷ, ἀεἰπαθ 
οατὴ Ροτίο οὐ ΝΥ οῆο ὥσπερ ἔθος κοι- 
νωνεῖν. Ἐροΐπι5 410 Κ. δα Ηοτοά. 7, 
221, μήτε πῦρ ἐναύειν. ΟΗΝ, 

οἱ ἐκ Πειραιῶς] (ὑὐοπῇ. 2, 4. 5 8644. 
ΖΕΌΝ. 

ΘΌΡ ΒΟΥ Ι Ε΄, ΤΙ ΘΒ ΓΙ ΌΤΙΒ θαάθιη 
τη ηπ : ᾿Απὸ ἀδιορθώτου πάνυ ἐγὼ ὄλ- 
βιος μετ᾽ ἀριστείδου ἀθήνησιν. 



ΞΕΝΟΦΩΝΤῸΣ ἘΛΛΗΝΙΚΑ. 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΈΡΟΝ. 

ΚΕΦ. Α. 
[ Α Ὶ “. ’ Ὶ “ 71. ’ ζω 3᾽ 

Οἱ δὲ ἐν τῇ Χίῳ μετὰ τοῦ ᾿Εὐτεονίκου στρατιῶται ὄντες, 
“ κ , Ξ: ἢ ἐν αν μνῖ δ , ἄς ἃ ’ 
ἕως μὲν θέρος ἣν, ἀπὸ τε τῆς ὥρας ἐτρέφοντο και ἐργαζόμενοι 

΄:-: Ἁ Α ’ Ε] Α Α Α 5 ’ Α Α 

μισθοῦ κατὰ τὴν χώραν" ἐπεὶ δὲ χειμὼν ἐγένετο καὶ τροφὴν 

οὐκ εἶχον γυμνοί τε ἦσαν καὶ ἀνυπόδητοι., συνίσταντο ἀλλή- 
“ Φ ν ἢ - 

λοις καὶ συνετίθεντο ὡς τῇ Χίῳ ἐπιθησόμενοι᾽ οἷς δὲ ταῦτα 
; ’ἢ 

ἀρέσκοι κάλαμον φέρειν ἐδόκει, ἵνα ἀλλήλους μαθοιεν ὁπόσοι 
ΕΣ ’ Α Α ’ τος] ’ 3 ’ Α 

εἴησαν. πυθόμενος δὲ τὸ σύνθημα ὁ ᾿Εὑτεόνικος, ἀπόρως μὲν 
ΧΩ Ἷ « “ ͵ Ν εἶ “ “ ; 

εἶχε τί χρῷτο τῷ πράγματι διὰ τὸ πλῆθος τῶν καλαμηφό- 
ὔ Α ΕῚ “- ΕῚ -“ ᾿] ΄᾿ Ἁ 3 ’; 

ρων τό τε γὰρ ἐκ τοῦ ἐμφανοῦς ἐπιχειρῆσαι σφαλερὸν ἐδόκει 
“᾿» ’ 

εἶναι, μὴ εἰς τὰ ὅπλα ὁρμήσωσι καὶ τὴν πόλιν κατασχόντες 
ἣ ᾿ , Ἢ 

καὶ πολέμιοι γενόμενοι ἀπολέσωσι πάντα τὰ πράγματα, ἂν 
, ’ 1] Ὧν“ 8 ᾽ὔ ς ’ὔ Π 

κρατήσωσι, τὸ τ αὖ ἀπολλύναι ἀνθρώπους συμμάχους πολ- 

τ. Οἱ δὲ ἐν τῇ Χίῳ] Εἰδοπίοι8 συνίσταντο---συνετίθεντο Β. Ὁ... (6- 
Θηϊτη, 401] (ΟΠΟΠοΙὴ οὐβοάεογαί, δ1ι- 
αἴΐα ΤΔοραθοποπΙοσιτη οἷα 8, πανιρα- 
νῇῦ τὴ Ομ. Ν'. βαρτὰ 6. ὁ. 30: 40. 
Ἰθϊοάογ. ΤΩ. ποῦ. ΠΝ. 

μετὰ τοῦ] μετὰ Α.1. ΑἸά., μετ᾽ ΒΕ, 
στρατιῶται] [Ἰάθηη 5. 5. ἀἸοπηίαγ 

ναῦται. ϑυπΐ στρατιῶται ΟΠΊΠ6Β μι- 
σϑοφόροι τα 168, αὖ 2, 1, Το. 4: 2. Β- 
δα 5» 4» 32. 1051 ραγιαῦοθ γοσϑη 1 
στρατιῶται. (ὑδίουτιμη 6 1 ,Δοραφιηο- 
115. ἃ Τῷ οὖ τηλῦϊὰ παιίϊοα Δ]16 18 
τϑοίθ δαιηομπιῖ Υ̓ οἰβικῖτιβ ἢ τη] ΔΤ 
ἰΐααιιθ ΡΥ Β00ῖο05 ΔαπηἸἰβίγα θαηΐ πδτι- 
τἰφᾶτη, ναύαρχον οἱ ἐπιστολέα Ἰρ8] ἀἀ- 
Ὀαηΐ, τοὶ παιιῦϊοθθ Ρ]ΘΓ ΤΠ Ὲ6 ἱποχροῦ- 
[05. ΒΟΉΝ. 

ἀπό τε] ἀπὸ Υ. 
τῆς ὥρας] Βτοάδοιιβ γθοΐθ ἱπίογριο- 

ἰαῦτι τῶν ὡραίων καρπῶν, Παοβοιη- 
46 ἔγιαοῖπιβ ΔΠῺϊ ἰθιπρθϑίαϑ ἔθυε. 
5ΟΗΝ, 

16 ΥἹ ξυνίσταντο---ξυνετίθεντο. 
ὁπόσοι] πόσοι Β. 
εἴησαν] ἦσαν Υ. 
2. σὐνθημα---συμμάχους Β..Υ. Ὁ ε- 

ΤΟΥῚ ξύνθημα-- ξυμμάχους. 
τί χρῷτο τῷ πρ.] γιιο ραοίο 8686 πη 

ἤαο γῸ φογοτοί. ΖΕΌΝ. 
καλαμηφόρων Β.).Η.1. Οδίοτϊ κα- 

λαμοφόρων. ““ Ν᾽ Ιοδῖτι5 δα ἢ. 1. Ἰηΐογ- 
ῬγΓθίαίαγ : φιὲ ἑαθοίϊας αο ἐθϑϑογαβ ζ6- 
γοθαηΐ, οἵ "ΠΟ 1861 καλαμηφοροῦντας 
σΟΙΠΠΡαΙΐ, 4] ἰθββθυδτη ΒΔ 1 ΤηΔηΘ 
δ Ρἰβίογθβ ρ]1οο5 ἔεγθθαπῦ, αὐ μᾶ- 
ΠΟΘΙῚ 80 118 ΟἸν πὶ ΔοοΙροσθηΐ, οἵ δα- 
αἰ σέθοοβ Ῥοβίθυϊουθβ πὰ8 ἰββϑθσαβ 
καλάμια αἸχίββο. 5ΟΌΗΝ, 

τό τ᾽ αὖ] τότ᾽ οὖν ΝΛ. 
ἀνθρώπους συμμάχους] 5οοῖοϑ, φιε 

ἴηι θαθγοῖι ϑραγίαηπο θγαηΐ ρὲ ἰϑίαηι 
ἱηϊογαηί οοπδριγαϊϊοηοι. ΖΕΌΝ, 



4οδ. ΤΈΡΊΕ ΑΡΥ. 600 

Α Ἁ 9 , ον κ Ἁ , 

λοὺς δεινὸν ἐφαίνετο εἶναι, μή τινα καὶ εἰς τοὺς ἄλλους “λλη- 
᾿ κα ᾿ ε - , . ᾿ 

νας διαβολὴν σχοίεν και οι στράτιοωται δύσνοι προς Τα πρα- 

2 γματα ὦσιν. ἀναλαβὼν δὲ μεθ᾽ ἑαυτοῦ ἄνδρας πεντεκαίδεκα 
᾿ Π ΕΣ : ’ὔ νῚ κι , Α Ε ᾽ὔ 

ἐγχειρίδια εχόντας εἐποβευέετο κατα τὴν πόλιν. και εντυχῶν 

τινι ὀφθαλμιῶντι ἀνθρώπῳ ἀπιόντι ἐξ ἰατρείου, κάλαμον 
, ϑ ’ὔ 

4ἐχοντι, ἀπέκτεινε. θορύβου δὲ γενομένου καὶ ἐρωτώντων 1" 

΄“ Α 

νῶν διὰ τί ἀπέθανεν ὁ ἄνθρωπος, παραγγέλλειν ἐκέλευεν ὁ 
Ἢ ’ “ Χ ’ ᾿ Ν δὲ ᾿ ’ 

τεονικος, ὅτι τὸν κάλαμον εἶχε. κατὰ ὃὲ τὴν παραγγελιαν 
93 ’ “] Ων Α ͵ ἥν ῳ ς " , 

ερρίπτουν ΟΡΤΕςΟ σοί εχον τους καλάμους, (ἰει Ὁ ακουῶν 

5 δεδιὼς μὴ ὀφθείη ἔχων. μετὰ δὲ ταῦτα ὁ ᾿Ετεόνικος συγκα- 
’ Ἁ ΧΙ Ἷ ᾿ ΟΨΆΝς - Ψ ε “ 

λέσας τους ἰ(οὺυς χρήματα ἐκελευσε συνενεγκειν, οπῶς οἱ ναὺυ- 

᾽ ᾿ Α κ Ι ’ ᾿ ς Ἁ ᾿] 7 

ται λαβωσι μισθὸν και μὴ νεωτερίσῶωῶσι τι οἱ δὲ ειἰσηνεγκαν" 
[ δι ΕῚ Ν “- 5 ,ὔ ς , “ Α Α ᾽ ’; 

αμα Οοε εἰς τὰς ναὺυς ἐσήμηνεν εἰσβαίνειν προσιὼν δὲ εν μέεῤει 

5 4 ’ “ , ᾽ Α 7] Ἁ ς ΄ 

παρ᾽ ἑκάστην ναῦν παρεθαρρυνε τε καὶ παρήνει πολλὰ, ὡς τοῦ 
’, ΕΔ, Ἢ Ύ Α Ἂ 5 , Ἁ Ι 

γεγενημένου οὐδὲν εἰδὼς, καὶ μισθὸν εκάαστῳ μῆνος διέδωκε. 

[3] 

[4] 

δμετὰ δὲ ταῦτα οἱ Χῖοι καὶ οἱ ἄλλοι σύμμαχοι συλλεγέντες [5] 
Ὑ. ψ 9 ᾿ Ἁ “ 3 ’ , 

εἰς Εφεσον ἐβουλεύσαντο περὶ τῶν ἐνεστηκότων πραγματῶων 
’ ς νὰ ὃ ’ “ , ς - 4 

“εμπτπειν εἰς ακεοαιμονα πρέσβεις ΤῈ ερουντας και 

διαβολὴν σχοῖεν] [,ΘΟΠΟΙαν 5, Νἕ 
7ογίο δὶ οοέογογιηι ΟὙτοογιην Οὐδ 
εῳροπογοη ἔμ". διαβολὴν 56 η51ι ῬᾶΒΒΙνΟ 
Βαθοῦ ααοαιθ μονα. 1, 127. δια- 
βολὴν φέρειν τινὲ πρὸς τὴν πόλιν. 
5ΟΗΝ. 

δύσνοοι)] [Ι͂π 5014 Αροϊορὶα 8. 27. 
τοῖς ἐμοῖς εὔνοις ΓΟρΡΟΙΙΓαΓ, Δα αᾳΔΙη 
ζουτηδπη ἢϊς δύσνοι ΒογΙρύππι ορογίτ. 
ϑεα νἱὰθ Τοθθοκίστη δα ῬΏγΥ ΠἸοΠὴ 
ΡῬ- 142. ΗΝ, δΔύσνοι, φῃοα τορο- 
511, Ρ]αΐο δὶρ. 5, Ρ. 450 . Κανό- 
νοις ΘΧ 1ΡΥῚΒ Τοϑῦα] ΟὙΤΌΡ. 8, 2, 1. 
Νβαιθ κρυψινόους Αρξδ. 11, 5, δαΐ 
ὁμονόως 10. 1, 37. εὖ (ὐγτορ. 6, 4, 15» 
ΒΟΙΡβοσαῦ ΧθηορΠομ. [ὈΓΟΥ η ΘΠ]ΤῚ 
ἴῃ [4 }101τ15 ἤθη Ὠ1]18ΠῈ 6556 ρουρθίπια 
οβίθησ!ῦ ἸηΐΘΓ πἰγᾶτ 46 ἰουτηδπὶ ἤπο- 
ταδίϊο, νοὶ αῦ ἸηΐοΥ ἀγχίνως οἴ ἀγχινόως 
δρυὰ ὐὔποδι οί. ο. 24, Ρ. 75 υἱΐ.; 
Θι Ὁ1 28: 2. 
πρὸς Β.0.0.Ε.Η.Κ. Οδίει ἐς νεὶ εἰς. 
8. δὲ] οὖν Κι. 
μεθ᾽ ἑαυτοῦ ἀεοἸ]εί Ἡ. 
ὀφθαλμιῶντι ἀνθρώπῳ Β.). ὀφθαλ- 

μιῶντι ἡ. (ὑθίοι] ἀνθρώπῳ ὀφθαλμι- 
οὐντι. 

ἀπιόντι-- ἔχοντι οτη.Υ͂. 
4. παραγγέλλειν) (ὑττη ΤΟΒΡΟΠΒΙΟΠΘ 

σοηϊαποίδτη Ὠαρϑΐ γοῦθτιπὶ βρη ῆοα- 
ΠἸΟΠΘΙῚ ΒΟ]ΘΠΊΠΘΠῚ οὐ ΤῊ] ΔΓΘ ἢ πα- 
ραγγελίας, α΄ 5!) δΒθαιι. 
5ΟΗΝ. 

ἀεὶ ὁ ἀκούων] καὶ ὁ ἀεὶ ἀκούων Υ. 
5. συγκαλέσας ΒΝ. (ὐδΐετγϊ ξυγκα- 

λέσας. 
συνενεγκεῖν Β.}).Ν. (Οὐεἴογ! ξυνεισ- 

ἐνεγκεῖν. 
ἐσήμηνεν) ἐσήμαινεν ὰ. Οδείετ! ἐσή- 

Μᾶρεν Ν ΔΠῚ Ἱ; 2: 
εἰσβαίνειν Β.1). . ΕΚῊ..ν. Οὐ εἴοιϊ 

ἐμβαίνειν. 
ὡς τοῦ γεγενημένου οὐδὲν εἰδώς] 

Οοηί. 1, 6, 56. 
διέδωκε Β.1})... Οἴει! δέδωκε. Υ. 

1Ἰηἴτα 5. 15. 
6. σύμμαχοι Β.}).Ν. Οἴει! ξύμμα- 

χοι, αὖ ῥᾷ.}10 Ῥοϑί. 
συλλεγέντες) συλλέγοντες Α.Ο.Ε. 

ΑΙ. ὅϑ'πὸ νοσο οἱ ἄλλοι ξύμμαχοι, 
ααὶ εχ “301146, Ιοπῖὰ οὗ 1Π51}}18 Εἴθο- 
ΠΙΟῸ ΠΟῚ [ανθραηΐί. ΠΙοάοσιιβ 13,100. 
5ΟΗΝ. 

ἐβουλεύσαντο] ἐβούλοντο Κ. 
πέμπειν εἰς Λακεδαίμονα πρέσβεις 

Β.).Ε.1.ν. Οἴου πρέσβεις ἐς ΔΛ. 
πέμπειν. 

ταῦτά τε ἐροῦντας ] τ οἱ ΘαοΟΉΟΥ̓ΘΉΪ, 



0 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒΚ ΗἩΙ5Τ. 6Β. 

Δύ Ἕ ἢ ἣὩ  α Ν “ ᾿ ’ Ν “- 

ὕσανδρον αιἰτησοντας ἐπι τας ναῦς, εὖ φερόμενον παρα τοις 
, Ν Α , ’ Ὡ Α ᾿ :] 

συμμάχοις Κατα Τὴν προτερᾶν ναυαρχιᾶν, ΟΤῈ καὶ ΤῊΝ τεἐἣἣν 

γ Νοτίῳ ἐνίκησε ναυμαχίαν. καὶ ἀπεπέμφθησαν πρέσβεις, σὺν 

ὃ 

α 
αὐτοῖς δὲ καὶ παρὰ Κύρου ταὐτὰ λέγοντες ἄγγελοι. οἱ δὲ 

Λακεδαιμόνιοι ἔδοσαν τὸν Λύσανδρον ὡς ἐπιστολέα, ναύαρχον 

δ «, " Ἄ ’ 9 ΡΝ κ Ἁ . ᾿ γα Α 

δὲ Αρακον᾽ ου γὰρ νομος αυὔτοις δὶς τον αὐυτον ναυαρχέιν τας 

μέντοι ναῦς παρέδοσαν Λυσάνδρῳ [ἐτῶν ἤδη τῷ πολέμῳ πέντε 

καὶ εἴκοσι παρεληλυθότων]. 

Τούτῳ δὲ τῷ ἐνιαυτῷ καὶ Κῦρος ἀπέκτεινεν Αὐτοβοισάκην [6] 

Μιτραῖον. υἱεῖς ὄντας τῆς Δαρειαίου ἀδελφῆς τῆς τοῦ βαιον, Ὁ 
»-- , “ ’ ᾿ Φ Ε “ ᾳιῳ»" ΄“ ᾽ ὃ ’ 

Ξέρξου του Δαρείου πατρος. οΟοτι αυτῷ αἰταντΤωντες οὐ οιξεῶσαν 

ἈΝ “- ᾽ὔ κ - εἴ ΄ - ’ « ᾿] ’ 

διὰ τῆς κορῆς τὰς χείρας, ὁ ποιουσι βασιλεῖ μόνον" ἡ δὲ κορήῆ 

γικηαηι ἦν, ργζδθηΐὶ οϑϑϑὲ γϑγιην σ0Ή- 
αἰέϊο, 55. Ῥοβῦ οἰδάθιη δὰ Αὐρίπιιβδβ, 
δροορίδπι. ΖΕΌΝ. 

εὖ φερόμενον] Οὗτος γὰρ ἔν τε τῷ 
τῆς ναυμαχίας χρόνῳ κατωρθωκὼς ἢ ἦν 
πολλὰ, καὶ ἐδόκει διαφέρειν στρατηγίᾳ 
τῶν ἄλλων. Πθιοάογ. 1.1. ΔΕΝ. 

ἐν Νοτίῳ] ὙΠ Ε- 
Σ σὺν Β.Ὁ.ν.  ὕδιονὶ ξύν. 
δὲ καὶ Β.Ο..Ἐ.ΕῊΗ.ν. ὕίουι 

δέκα. 
ταὐτὰ) ταῦτα Β. ταῦτα ΣΤ). βαἄθπι 

ΤηΔΠτι. 
οὐ γὰρ νόμος] Ατ᾽δίοίο]ε5 ΡΟ]. 2, 

7: Τῷ δὲ περὶ τοὺς ναυάρχους νόμῳ καὶ 
ἕτεροί τινες ἐπιτετιμήκασιν, ὀρθῶς ἐπι- 
τιμῶντες. στάσεως γὰρ γίνεται αἴτιος. 

ἐπὶ γὰρ τοῖς βασιλεῦσιν οὖσι στρατη- 
γοῖς ἀϊδίοις ἡ ναναρχία σχεδὸν ἑτέρα 
βασιλεία. καθέστηκε. ΑἸ1ὰ ἸΘρῚ8 ἴῃ- 
ΘοΙπηοα8 ἀοιηοηβίγαν! [88 Π 66: 511- 
ῥα τό; ε΄ ΒΟΉΝ. 

ἤδη τῷ πολέμῳ Β.ὮὉ.Ν. Υ., αὐ 1, 
3, 1; ὅ, 1, ἴῃ θδαδθπὶ ΘὨΤΟΠΟΪοΟρΊΔ. 
(ὐείει ἤδη. 

8. Αὐτοβοισάκην] Αὐτοβοισάνην Ἐ). 
Μιτραῖον] μητριαῖον ἴα 
υἱεῖς] καὶ υἱεῖς Ἐὶ 
τῆς Δαρειαίου) ἴπ πος ᾿ἸπΟΧρΡ]]ΟΔ01}} 

Ἰοσο Ῥτορίο Ἂαδίθοίαπη ρϑηθδ]ορΊδθο 
νοῶ ναγα ὑθηίαγιιηῦ νἱἹ ἀοοῦ!. [ἃ 
Δαρειαίας, ΠΟΙΊΘΗ ΤᾺ Ὲ]16718, ΒΟΥ νὸ- 
λ}Ὁ οὐτὴ ΡῬΙΤΟΙΚΠΘΙηΘΤῸ οὖ (ΔοΙ ἀπαρθηὶο 
Ζοαηϊαβ : ἀοιπᾶθ ᾿Αρταξέρξου ΡΙῸ 
Ξέρξου ΜοτιΒ. αθϊάθηη Ὠ1}1] πὰ- 
ἴανὶ, ΟΠ ΒΟΙΙΡΕ θυὶ ἴθ νυ]ραγὶ 
Ἰοοίΐοπθ οοηβθηϊαης, 5ΟΗΝ, ϑ8οὰ 
1). Δαρει ἃ τῇ. ΡΓ., ᾿ἰΐου δ αὐ ΒΈΡΟΓ- 
ΒΟΥ ρίοημθ οὐ ἃ πὶ. 866. ΔΑ 1185. 1Π 

ὉΠπΙὰΒ. Πίρθγο πίαγα. Εοτυτηᾶ Δαρει- 
αἴος εβϑῦ Αἰϊψιιοῖθβ ἴῃ Οἴεβίθ Ρεῦ- 
516158: 564. 60 ΠΟ γψ᾽παϊοαίαν Χοπο- 
Ῥῃοηΐ,, ΡγΘβου πὶ οπὰ ἃἸΐοσα Θ0Π- 
Ταποΐα, τὖ ἀρραγθϑαῦ ἰούτιτη πη ἸοσΌτη 
6586 τηθῃοβαπμη. {Ππ]Ὀγατη Ὠπ]ὰ8 Ἰοοὶ 
ααδηάδτη, ΟΟΓΗ δρια Εανουϊηθτη [,6Χ. 
ν. Θανατόω Ρ. 883, 84: Θανατόω, θα- 
νατῶ ἕτερον ἀντὶ τοῦ ἀπόλλυμι καὶ 
φθείρω" καὶ Ξενοφῶν, Θανατοῖ δὲ σὺν 
ἄλλοις καὶ τὸν τοῦ Ἀριαίου ἀδελφιδοῦν" 
βῖνθ (δουριαπι [Θοαροπτπὶ ἴῃ Μαΐ- 
{Πὲ61 Προ Ομ τι5 Μοβᾳ. γον ει,» 
5, Ππὶ τὸν τοῦ ᾿Αραίου τοῦ μλσυον α 
ἀδελφιδοῦν, ΑἸΧῚ ργεοΐδθομθ δα Απὰ- 
ὈΑΒ1η. 

μόνον Β..Η.Ψ. (ὐεἴεσιὶ μόνῳ. 
δύναιτο] δύναται Β.1).. Ουο το-. 

ἐθρίο ἀδ]θπάπτῃ ἄν. 
οὐ διέωσαν διὰ τῆς κόρης τὰς χεῖρας] 
ἘΠ ΔΕ ΟΠ6 ΠῚ ΥἹΤῚ ἀοοί! ἴῃ ΟὔΌβονν. 
Μ15ς6]]. ΒοΙριοῖβ νο]. 3, Ρ.- 429. τθοθ- 
Ροιπιηΐ δαϊΐοσθθ ῬοβίθτιοσοΒ ΟἸΏΠ6Β 
τηοῦ ΧΟΠΟΡΠΟΙΙΙ5 Ἰρβῖα8 ἁποίογ αἴθ 
Ἰη ,᾿Ογτορδά. ὃ, 3,10: Καὶ οἱ ἱππεῖς δὲ 
πάντες παρῆσαν καταβεβηκότες ἀ ἀπὸ τῶν 
ἵππων καὶ διειρκότες τὰς χεῖρας διὰ τῶν 
κανδύων, ὥ ὥσπερ καὶ νῦν ἔτι διείρουσιν, 
ὅταν ὁρᾷ βασιλεύς. [Ιάἄθπι ΙΡΙάθια 
85. 12: Προὐφαίνετο ὁ Κῦρος---ἔχων 
νἀ αν πορφυροῦν μεσόλευκον ---καὶ 
κάνδυν ὁλοπόρφυρον --- τὰς δὲ χεῖρας 
ἔξω τῶν χειρίδων εἶχε. ἴῃ ΑΠΑΘΕΙ ΓΙ, 
5, 8... σΟΠγο5. ΟΥ̓ΤῚ ΤΠ] ΠΟΤῚ8Β ῥίψαντες 
τοὺς πορφυροῦς κάνδυς Ρἰδαβίτα Β0Ὀ- 
Ἰεναπί ἔ ἔχοντες τούτους τε τοὺς πολυτε- 
λεῖς χιτῶνας καὶ τὰς ποικίλας ἀναξνρί-. 
δας. 8ι Ἰρίξανγ. κόρη τηδηΐοα (χειρὶς) 
ΡῬΆ]186, αὐ νους (ὐγῦιιι5. 4. 8. 18, κάν- 

Αῷὁ 



405. 

9 

10οΟ 

ΕΒ ἘΠ ΌΣΡΟΊ, Ἵ1 

᾽ κ , «ἵ κ᾿ " ᾿ ᾿ - " “δὶ “ ᾿ 
ἐστι μακρότερον ἢ χειρις. εν ἡ τὴν χείρα ἔχων οὐδὲν ἂν δύ- 

ναιτο ποιῆσαι. “Ἱεραμένης μὲν οὖν καὶ ἡ γυνὴ ἔλεγον πρὸς 
Ἂς ᾿ 3 " , ᾿ , ο , ε 

Δαρειαῖον δεινὸν ειἰναί εἰ περιόψεται τὴν λιαν ὕβριν τουτου ο 

κ ΡΒ ; ξ ι) “- ’ ς ’ 

δὲ αὐτὸν μεταπεμπεται ὡς αρβώστων, πέμψας αγγέλους. 

1φ δ᾽ ἐπιόντι ἔτει, [ἐπὶ ᾿Αρχύτα μὲν ἐφορεύοντος, ἄρχοντος [7] Δ. 6. 
ο 

δ᾽ ἐν ᾿Αθήναις ᾿Αλεξίου,] Λύσανδρος ἀφικόμενος εἰς "Εφεσον 
’ » ’ " » Δ ᾿ - κ ι κ " 

μετεπέμψατο Ετεόνικον ἐκ Χίου σὺν ταῖς ναυσὶ. καὶ τὰς ἄλλας 
’ , ,ὔ ζ Α ,ὔ “ον ,Ὶ κ 

πασας συνήθροισεν, εἰ ποῦ τις ἦν, και ταύτας τ ἐπεσκεύαζε και 

11 ἄλλας ἐν ᾿Αντάνδρῳ ἐναυπηγεῖτο. ἐλθὼν δὲ παρὰ Κῦρον χρή- 

12 

13 

" Ἢ ε δ 4 « δὶ Φ “ ᾿ Α ᾿ λέ " Ἂ 

ματα ἤτει Ὁ αυτῷῳ ΕἼΤΕ ΟΤι Τὰ μεν παρὰ βασι εῶς ανηλω-ς 

, 9 

μενα εἴη, 

ναυάρχων 

Ἁ 4 “ “ ’, Φ« χά ΄“-.Ψ. 

καὶ ἔτι πλείω πολλῷ, δεικνύων ὅσα ἕκαστος τῶν 

ἔχοι, ὅμως δ᾽ ἔδωκε. λαβὼν δὲ ὁ Λύσανδρος τἀργύ- [8] 

ριον, ἐπὶ τὰς τριήρεις τριηράρχους ἐπέστησε καὶ τοῖς ναύταις 
Α 3 ’ Ἁ " ; ’ Α Α ε 

τον οφειλόμενον μισθὸν ἀπέδωκε. παρεσκευάζοντο δὲ καὶ οἱ 
“- 9 ’ ν Α Α Ἀ . ΄σ΄ ’ 

τῶν ᾿Αθηναίων στρατηγοι προς Το ναυτικὸν εν Τῇ Σάμῳ. 

ΚΚῦρος δ᾽ ἐπὶ τούτοις μετεπέμψατο Λύσανδρον, ἐπεὶ αὐτῷ 

δυν, (ἀγεοοάτη γ6] ροίϊιι5 Ῥουβισδτη νο- 
σε. Ὑ᾽ΟΔθυ]αΠ ἸΡΘῸΠῚ ἤΟς 56η58 
4101 ποπάστῃ αἰ τορεσίαμη. 5ΟΗΝ, 
Διέωσαν Α.Β..Ε.Η... Οὐδίϑιι διέ- 
σωσαν. 

χειρὶς ϑήΛΘΡΠδηιι8. [ΓΑΡΥΪ χειρός. 
9. Ἱεραμένης]) ὁ ̓ Ἐραμένης Η. “Ὑ- 

ἀδίαγ ραΐθγ [1586 Αὐτοθοβδοῖβ οὐ Μ|- 
τοὶ. Εππαθπι ποιηϊηδύ ᾿Π μπποΥ ἀ165 
8, »8: Ξυνθῆκαι ἐγένοντο ἐν Μαιάν- 
δρου πεδίῳ Λακεδαιμονίων καὶ τῶν ξυμ- 
μάχων πρὸς Τισσαφέρνην καὶ ἹἹεραμέ- 
νην καὶ τοὺς Φαρνάκου παῖδας. ΗΝ, 

Δαρειαῖον] Ἐοδίξα! ἸΘο ΟΠ Δα- 
ρεῖον, αὰ 81188 ΒΘΠΊΡΟΙ ΧΕΠΟΡΠΟΗ 
τεἰι{πιν, νοὶ Ζοαηϊαβ. 5ΟΗΝ,. δΔα- 
ριαῖον Β. 

ὡς ἀρρωστῶν ἴῃ ΑΠΑΡΔΒΙὶ 1, 1. 
0118 οδ6 615 ἰαοία τηθη 086 ΠΔΥΓΑΙΕΣ 
ΒΙΤΏΡ]ΠΟΙζοΓ ΠΥ ΠῚ ἐοργούδ θη, ΟΠ 
ἤποπι νἱΐϑο ᾿ηϑίασθ ραίζαββθί, ΔΓΟΘβ81- 
νΊ556 Ογὐγαιη. Ροβὲ μυ]ὰ5 δανθηΐαμη 
Ἰλάγο πιογίπιο, Ουὐτὰτη ἃ ἔγαίγο Ατ- 
ΤΆΧΘΥΧΘ ΟΟΙΠΡΙΘΗΘΏΒΌΙη, οὗ ἙθΠγ Τὴ 
Θχούδηΐθ τηδῖγθ 1ἢ ᾿ΠΠΡΟΙΠΠ ΒΕ 
ΑἸ τη Ἰβθτη ἔπ]886. Εχ απὸ Ἰοςο 6Η- 
Ο6γ6 αυ]ΔΠῈ νο]θυιιηΐ ροτη! Πτη ὔα 
Ογτὶ δὰ ραίΐγθιη 1)τίπτη, ουτηῃ ριΐδβ- 
βθηΐ ΕἰΓΌΤΊΠ 6 ἸΟΟΠῚ 5101 ΘΟΠΌΓΔΓΙ ΠῚ 
6586. ΑΠΑΌΔΒΙΠ ΘΠ]Ππὶ ἃ]πηΐ 46. νΘΙῸ 
ΔΓ ποῦθρο, σοπίτα Ηἰβίοτγίαπη ατε- 
οδπ] ὧδ βείο (ὡς ἀρρωστῶν) Ἰοᾳα!. 

σθαι ἤφθς ΠΔΥΥΔΙΟΠΪ5. Π1111ὰ δύ αἰνου- 
δια58. [ΑΓΒ ΘΠΪΠῚ ΡΓροίθχθθαΐ τηοῦ- 
απ. αὰο ἀδουπηθοαῦ, ΠΟΙ 51110 ρίθυ ΠΟ, 
400 ἔγαίγθβ σοηγοσδῖοβ 1Π ΘΟΠΟΟΓΤ ΔΙῚ 
ΤΘΛΟΟΔΓΘ ΘΟΓΙΠΊΠΙ6 ΔΠΊ]ΟἸΓἸὰγ ΠΤ ΠΊΔΓΘ 
νο]οθαῦ τπουϊασαβ. (Οηΐτα Ζθαη 5 
ΠΟῚ ΘΟ, ΘΠΊΪΠ1Π Δα άθιη ἰοῦ Οὐ] δὰ 
Ἰλαγ πη 6χ τὐγ] 8416 0 οἱ ΘΟΙΠ ΡΔΥΓΔΙΙΟΠΘ 
οἰἴδοιῦ, ᾿ρϑᾶτη ἰδιηθη Ἐ 6]]ΘΠἸΘΟΥΊΙΠῚ 
ΠΑΡΥΓΔΙΙΟΠΘΙη 86 ΔΠΏΤΙΠῚ ΡΥΟΧΙΤη6 δηΐθ- 
σοαδπίρθιῃ τοί], ααὸ γγπ ῬΥΟρΡίαου 
ΟΟΟΙ8Β05 ἀπο5. σορηδίοβ ἃ ραΐγθ νοοᾶ- 
ἴὰπ| ΠΟῸΠ ΡδΙΛΪ586 ἰδιηθη ριυίαθαί. 
Οὐ] Θαι!άθη) ΟΡΙΠΙΟΠ]Β διιοϊου αἴθ ΠῚ 
Ὠ1]]ατὴ αὐτὶ ΔΎ] νἹάθδιη, ΠΘΒΟΙΟ 
ααϊθιιθ δυρυτηθης]8 δαῖτ Ἰθοίουθτι8 
5:115 ΔΡΡΓΟΡΑΙ νους ΖΘ η]8. 
5ΟΗΝ. 

᾿Αρχύτα Ὠ.Ε.1.Ν. ᾿Αρχίτα Β. Οε- 
(οΥ] ᾿Αρχύτου. Μ΄ 84 1, 2,1. 

σὺν εἴ συνήθροισεν Β.}0... 
Ὀ15 ξύν. 

ταύτας τε] ταύτας Ἐ᾿ 

11. πλείω πολλῷ ] πολλῷ πλείω Ἐ᾿. 
δ᾽ ἔδωκε Β.(.1).ν. (Οὐδίοεὶ δέδωκε. 
12. τἀργύριον τὸ ἀργύριον 1). 
τὸ ναυτικὸν) []οἰζαΥ τι τὸ ἱππικὸν 

διαφέρειν (οτη. 3, 3.18. 50ΗΝ. 
13. Κῦρος---λύσανδρον] Λύσανδρον 

- Κῦρος Κα. 
μετεπέμψατο) ϑαγά 68. 

(δέου 
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Ν ΄ 2 -“- - 

παρα τοῦ πατρὸς ἧκεν ἄγγελος λέγων ὅτι ἀρρωστῶν ἐκεῖνον 

καλοίη, ὧν ἐν Θαμνηρίοις τῆς Μηδίας ἐγγὺς Καδουσίων, ἐφ᾽ οὺς 

Ι 4 ἐστράτευσεν ἀφεστῶτας" ἥκοντα δὲ Λύσανδρον οὐκ εἴα ναυμα- [9] 

15 

χεῖν πρὸς ᾿Αθηναίους, ἐὰν μὴ πολλῷ πλείους ναῦς ἔχη" 
ὯΝ 

ειναὶ 

Α , Ν κΑ “- . ς ΄ “ ’ 

γὰρ χρήματα πολλὰ καὶ βασιλεῖ καὶ ἑαυτῷ, ὥστε τούτου 

ἕνεκεν πολλὰς πληροῦν. παρέδειξε δ᾽ αὐτῷ πάντας τοὺς φόρους 
᾿ ᾽ - 7, εἴ Ε] ΄σ γὰ χ Α Ά Ν , 

τοὺς εκ τῶν πόλεων, οἱ αὐυτῳ ἰιθιοι ἤσαν, καὶ τὰ περιττὰ γχρη- 

ΒΩ - Ἁ " ἧς ε οὐ , ’ Α “-“ 

ματα ἔδωκε" καὶ αναμνήῆσας ὡς εἴχε φιλίας προς τε τὴν τῶν 

Λακεδαιμονίων πόλιν καὶ πρὸς Λύσανδρον ἰδίᾳ, ἀνέβαινε παρὰ 

ν Ἶ 
τον πάατερα. 

Λύσανδρος δ᾽, ἐπεὶ αὐτῷ Κῦρος πάντα παραδοὺς τὰ αὑτοῦ [19] 
Ἁ Α ΄ . ὦ 

προς τον πατέρα ἀρρωστοῦντα μετάπεμπτος ἀνέβαινε, μισθὸν 

διαδοὺς τῇ στρατιᾷ ἀνήχθη τῆς Καρίας εἰς τὸν Κεράμειον 
’ ν: ΄ ’ 

κόλπον. καὶ προσβαλὼν πόλει τῶν ᾿Αθηναίων συμμάχῳ ὄνομα 

ΚΚεδρείαις τῇ ὑστεραίᾳ προσβολῇ κατὰ κράτος αἱρεῖ καὶ ἐξην- 

δραπόδισεν. ἦσαν δὲ μιξοβάρβαροι οἱ ἐνοικοῦντες. ἐκεῖθεν δὲ 

16 ἀπέπλευσεν εἰς Ρόδον. οἱ δ᾽ ᾿Αθηναῖοι ἐκ τῆς Σάμου ὁρμώμε- [1τ| 
᾿ , κ᾿ ᾽ ’ δ εν. Σ κ » 4} . ν 

νοι τῆν βασιλέως κακῶς εποιουν. και ἔπι τῆν ἰὸν Καὶ τῆν 

ἐκεῖνον) κεῖνον Β.(.1)..1. 
ὧν οτη. Ἐ. 
Καδουσίων] Καδδουσίων ).Ν, 
Μηδίας Β. (Οὐείεγ! Μηδείας. 
ἐστράτευσεν ἀφεστῶτας ἐστράτευσε 

καθεστῶτας Δ.Ο.Εὰ. ΑἸά., 5664. Δ]ΓΘΓᾺ 
οὔϊαχῃ [ἰ, οογγθοίιβ, Η.]. 

14. πλείους] πλείω Β.1. 
ἑαυτῷ αὑτῴ Β. 
παρέδειξε] ΡΙαίΑγΟἢ. .γ8. ὙΠ ΤΟ- 

Τοὺς δὲ φόρους ἀπέδειξε τῶν πόλεων 
λαμβάνειν ἐκεῖνον, καὶ τὴν αὑτοῦ διεπί- 
στευσεν ἀρχήν ἀσπασάμενος δὲ, καὶ 
δεηθεὶς μὴ ναυμαχεῖν ᾿Αθηναίοις, πρὶν 
αὐτὸν ἀφικέσθαι πάλιν, ἀφίξεσθαι δὲ 
ναῦς ἔχοντα πολλὰς ἔκ τε Φοινίκης καὶ 
Κιλικίας, ἀνέβαινεν ὡς βασιλέα. ΔΈΤΙΝ. 
Εχ ὰο ἸΙοθοὺ δἃρραγοῖ τϑοΐθ Μογιτὴ 
ἸπίουρΥθίαἹ παρέδειξε αδοϊσηαυϊί, 58ὶ 
Ἰθοῖῖο 88ηἃ δϑί, αι τϑροῦϊτα ἰδιηθῃ 
Ἰερίααν Ἰηἶτα ας. 2, ὃ. 5ΟΗΝ, 

φόρους τοὺς] φόρους τῶν 1. 
ἔδωκε] ἔδειξε Κ. 
τῶν Λακεδ.} Λακεδ. Α.ΟΙΕΕ, ΑἸΑ., 

φουγσθη(θιι5 Π.1. 

Μ ΓΙΑ 0} ᾿ ’ κ 
Εφεσον ἐπέπλεον, και παρεσκευάζοντο προς ναυμαχίαν, καὶ 

ἘΠ; παραδοὺς] )ιοά. 12,104. Τῷ 
Λυσάνδρῳ τῶν ὑφ᾽ αὑτὸν πόλεων τὴν 
ἐπίστασιν παρέδωκε, καὶ τοὺς φόρους 
τούτῳ τελεῖν συνέταξεν. [ά6πὶ ἀδὶπά8 
ρῖοὸ (ὑβάγεϊβ. ποιπηϊπαΐ 1 μᾶβιπα (ὐατῖθθ, 
ἀθ φιὰ ἀμπθιϊδηΐ Ἰηϊογργεῖθβ, οἵ [ὰ- 
81 ΙΘροτΘ Ἰαθθηῖ. Ἐχ Ιο6Ὸ ποβίτο 
Κεδρέας ποτηϊηαΐ ίθρμαηιβ ΒγΖ. τηο- 
πϑθηΐθ τ. Ῥογίο. (ὑδυδιηθαπη ΒΙΠῸΠῚ 
ἰηΐου εὖ Ταβιπιτη ΠΑ ὈϊαΥῚ Η ΔΙ] Π88- 
Βιη αἷλ Ρ]Ιηἶ5 ; ἸΡΊΓΥ [ἀϑύτη ἴῃ 
Πιοάογο ρῆοῦο. ὥαρια 1, 4, 8. Κε- 
ραμικὸν οϑί. 5ΟΗΝ, 

αὑτοῦ} αὐτοῦ 8. 
πρὸς] παρὰ Β. 
διαδοὺς] παραδοὺς Υ- 
Κεράμειον]) Κεράμιον Β.ὰ. Οὐοηΐ. τ, 

4. 8. 
συμμάχῳ Β.Ώ.ΨΝ. (Οὐἰει ξυμμάχφ. 
μιξοβάρβαροιἢ οἱ μιξοβάρβαροι Β 
τό. ἐπὶ τὴν Χίον Β.}). Ι. ἐπὶ κίον, 

αὖ ἔογίαν, Η. (Οὐδθίθιι τὴν ἐπὶ Χίον. 
Αμοα ῥοιιδίτα ἀοίθπα!! Ἡδμιβίθ. δὰ 
Τλιοϊδη. 1). Μοτί. 12,3, 80 Ν᾽ Δοκθπαυῖο 
Π]ΘΙΠΟΥ̓δίτι8. 

Ατοι 
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17 Τυδέα, Κηφισόδοτον. 

ΚΝ ΒΡ ΘΑΡΟΙ ὦ 

᾿ Ν Ν ἌΡ, Χ Μ , δ 
στρατηγοὺς προς τοις υὑπαρχούυσι πρόσει οΟντο εναν βον, 

Λύσανδρος δ᾽ ἐκ τῆς Ῥόδου παρὰ τὴν[12] 
τ “ ΄“ 

᾿Ιωνίαν ἐκπλεῖ πρὸς τὸν ᾿Ελλήσποντον πρὸς τε τῶν πλοίων 
Ἀ ΕΣ ἣν... Α Ἁ ς᾽ Ε] ΄“ ’ ᾿] 7 

τὸν ἐκπλουν καὶ ἐπὶ τας ἀφεστηκυίας αὐτῶν πόλεις. ἀνήγοντο 

18 δὲ καὶ οἱ ᾿Αθηναῖοι ἐκ τῆς Χίου πελάγιοι" ἡ γὰρ ᾿Ασία πολε- 

μία αὐτοῖς ἣν" Λύσανδρος δ᾽ ἐξ ̓ Αβύδου παρέπλει εἰς Λάμψα- 

κον σύμμαχον οὖσαν ᾿Αθηναίων" καὶ οἱ ᾿Αβυδηνοὶ καὶ οἱ ἄλλοι 

19 παρῆσαν πεζῆ᾽ ἡγεῖτο δὲ Θώραξ Λακεδαιμόνιος. προσβαλόν- 

αοδρος. οἱ δ᾽ ᾿Αθηναῖοι κατὰ πόδας πλέοντες ὡρμίσαντο τῆς [13] 

Α ΄᾿΄. ,ὔ ξ ΄ Ν ’ ν ἢ « 

ἼΕες δὲ τη πόλει αιβουσι κατα κράτος, και διήρπασαν οι στρα- 

“ κω ἢ Α " ᾿ Α “ ΕΙ " 

τιῶται οὖσαν πλουσίαν καὶ οἴνου καὶ σίτου καὶ τῶν ἄλλων επι- 

τηδείων πλήρη" τὰ δὲ ἐλεύθερα σώματα πάντα ἀφῆκε Λύσαν- 

’ 9 ᾿] ΄ Α 9 ’; κ Ἔ ᾽ 

Χε ονῆήσου εν ᾿λαιοῦντι ναυσιν 0 δοήκοντα καὶ εκατον. ρρονή 
5 “- ν 5 ᾽ὔ . - 9 , Ν ν 
ἐνταῦθα δὴ ἀριστοποιουμένοις αὑτοῖς ἀγγέλλεται τὰ περι 

21 Λάμψακον, καὶ εὐθὺς ἀνήχθησαν εἰς Σηστόν. ἐκεῖθεν δ᾽ εὐθὺς 
᾽ ἷ » . ἊΣ ᾿ ἢ ὅς ἸΝ , - Δ 
ἐπισιτισάμενοι ἐπλευσαν εἰς γος ποταμοὺς αντιον τῆς αμ- 

ψαάκου" διέχει δ᾽ ὁ ᾿Ελλήσποντος ταύτη σταδίους ὡς πεντεκαί- 

πρὸς τοῖς ὑπάρχουσι] ΗἹΙ [προγιηΐ 
ἴγ68, 4] ΟΟΙΠΠΠΘΙΠΟΥΔΠΪΙΣ 1, 7, 1. 
ΖΕΌΝ. 

προσείλοντο Β. (Ὑδίθι] εἵλοντο. 
1. παρὰ] περὶ ΑἸά., σοττϊροηίο Η. 
πρὸς τὸν Ἑλλήσποντον) ἰ,ΥΒΔΠ6ΘΓ, 

αὖ Ρ]αἰάτοιιβ 1. ]. αἰΐ, ρσῖαβ “ρΊηδτη 
εὐ δα ϊδιηϊηα ἰηξεβίανι, δα πῦψιιθ Αἰῇ- 
Οδ1η, βαϊπΐαίο τορο ΑρΊαθ, 5686 τϑθιι8 
Ἰηἰεοβ. ΖΕΌΝ. 

τῶν πλοίων τὸν ἔκπλουν {7ὲ παυϊδιι5 
ΟΠΘΥαΥ 5, χια5 ἴρ56 αοἤοηαογο ροδϑεί, 
ἐϊδογι οῷ Ηοϊϊοβροηίο οαϊέιηι ργῶ- 
δίαγοεί. Οοπᾷ, 1, 6,18. ΝΝΕΙΒΚ. 

ἀνήγοντο δὲ καὶ οἱ ᾿Αθηναῖοι ἐπὶ τῆς 
Χίου πελάγιοι] ΟὈρυ]απη καὶ Τροΐθ 
ἀδιηηαββα νἹἀθίθυ ΜΟΙΤΙΒ : δύ 67 εξ 
1, αοοαςηιοηῖϊ ξοοογαπέ οἴ ἀθη8 νϑγ- 
ὖ Δ εἰβκίιιβ, αὶ τϑοΐθ νἱα Ὁ ἐκ τῆς 
Χίου Βουθοπάθτη 6856. Ναιη δηΐθα 
αἀἸοΐπτη ἐπὶ τὴν Χίον καὶ τὴν [Ἔφεσον 
ἐπέπλεον. ΗΝ, 

οἱ ᾿Αθ.] ᾽ΑΘ. Ἐ. 
πελάγιοι] πελάγιον (.Ε.. ΑἸά., σοτ- 

το ΠΡι5 Η. εἷς, πελαγοι, εἴ 1. 
18, σύμμαχον Β.).Ν. Οὐείεεϊ ξύμ- 

μαχον. 
πεζῇ] πεζοίῖνν. 
ἡγεῖτο δὲ Θώραξ] Ρ]υΐαγοῃ. [,γ5. 

.9: Θώραξ δὲ τῷ πεζῷ στρατῷ συνα- 
νύσας εἰς τὸ αὐτὸ προσέβαλε τοῖς τεί- 

χεσιν. Θπδτὴ ΠΟῊ ἴΐα τηι]ΐο ροϑβί οο- 
οἰβιπι τηθιηογαῦ Ρ]αΐ. Πυγβα Πα] ο. 10. 
5ΟΗΝ. 

19. προσβαλόντες] προσβάλλοντες 

20. κατὰ πόδας) [πί6]Πρ6 αὐτῶν. 
Το αΙ465 5, 05 : ̓Ιέναι κατὰ πόδας 
αὐτῶν ἐς Τεγέαν. ΒΟῊΝ. 

ὡρμίσαντο] ὡρμήσαντο Ἐ. 
ἐλαιοῦντι ΕΝ. (Οὐείογι ᾿Ἐλεοῦντι, 

ἴογτηα που 18, τι αἰχὶ δα ἥΐθρῃ. ΓΠ68. 
ὀγδοήκοντα] Ἰ)1ΟΎοΥΙΒ 13. 1Ο4. ππ- 

τηθγαΐ 173 ὩΔΥΘΒ ; 866 ρϑ1]0 ροϑβί 1ορ. 
σομβοηθ οὐτη Νοβίτο. ΒΟῊΝ. 

21. ἔπλευσαν) Ρ]αΐάτοῇ. 1. 1. παρέ- 
πλευσαν εἰς Αἰγὸς ποταμοὺς, ἀντιπέρας 
τῶν πολεμίων ἔτι ναυλοχούντων περὶ 
τὴν Λάμψακον. ὅΟΗΝ,. 

διεῖχε] ΘΒΡΊΟΟΥ βου ρύθπη {πι]588 
διέχει. Ν'ηη 6δ 46 ΠῚ τηδηβὶΐ ΤηΔ115 Δῃ- 
συβα. ΒΟῊΝ. Τππο, 2,. 86: Δι- 
έχετον δὲ (ἀπρ]οχ Ἀπὴαπη) ἀπ᾽ ἀλλή- 
λων σταδίους μάλιστα ἑπτά. Ρ]οταιια 
διείχετον. 

ταύτῃ Β.Ο.Ὁ ΕΗ... Οὐ ίοθι ταύ- 
της. “Βεοίθ Μοῖιιβ ᾿πίεγργοίαϊαγ: 
Η]]οβροηΐαβ ραΐθῦ ἴῃ δ πη θιη ἴῃ 
Πᾶς ραγίβ 86 στϑρίοθθ. επθ Ρ]υ- 
(Δ Οτι5 ἴῃ Πυυϑαπασο ο. 11: Τὸ δὲ με- 
ταξὺ τῶν ἠπείρων διάστημα ταύτῃ πεν- 
τεκαίδεκα σταδίων ἐστί." ὅ0ΗΝ. 
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22 δεκα. ἐνταῦθα δὲ ἐδειπνοποιοῦντο. Λύσανδρος δὲ τῇ ἐπιούση [14] 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒΚ ΗΙΞΤ, 6Β. 

Α 3 ΕἸ Ἀ “ “ ’ 

νυκτὶ, ἐπεὶ ὄρθρος ἦν, ἐσήμηνεν εἰς τὰς ναῦς ἀριστοποιησαμεένους 
’ , : , ε » , ᾿ 

εἰσβαίνειν, σαντα δὲ παρασκευασάμενος ως εἰς ναυμαχιᾶν και 

Ἁ , Ἁ - ς Α ’ "ἢ 

τα παραβλήματα παραβαλὼν προεῖπεν ὡς μηδεὶς κινήσοιτο ἐκ 
“σ᾿. Α - », - ’ ᾿] ’ 

25 τῆς τάξεως μηδὲ ἀνάξοιτο. οἱ δὲ ᾿Αθηναῖοι ἅμα τῷ ἡλίῳ ἀνί- 
Α κ ,ὔ , ᾽ ΄, ε 9 , 

σχοντι ἐπὶ τω λιμένι παρετάξαντο εν μετώπῳ ως εἰς ναυμαχίαν. 

᾿ “ ἃ. τ 
ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀντανήγαγε Λύσανδρος, καὶ τῆς ἡμέρας ὀψὲ ἣν, 

24. ἀπέπλευσαν πάλιν εἰς τοὺς Αἰγὸς ποταμούς. Λύσανδρος δὲ τὰς [15] 
, ΄“- “ "5 Ἃ Μ“Μ θ “ ἊἋΘ ,ὔ . δὰ 

ταχιίιστας τῶν νεῶν εκελεῦυσεν επεσῦαι τοις ηναιοις, ἐπειθαν 

κ᾿. - , Φῳ κ ᾽ κ“ ᾿ ΑΝ ὡς «ἡ 
δὲ ἐκβῶσι., κατιδόντας Ο τι ποιουσιν ἀποπλεῖν και αὐτῷ ἐξαγ- 

γεῖλαι. καὶ οὐ πρότερον ἐξεβίβασεν ἐκ τῶν νεῶν πρὶν αὗται 

25 ἧκον. ταῦτα δ᾽ ἐποίει τέτταρας ἡμέρας" καὶ οἱ ᾿Αθηναῖοι ἐπα- [16] 

νήγοντο. ᾿Αλκιβιάδης δὲ κατιδὼν ἐκ τῶν τειχῶν τοὺς μὲν 
3 [4 ᾽ ᾿ ΄΄ ς “ ᾿ Ἁ τι “ ΙΓ κ 

Αθηναίους ἐν αἰγιαλῷ ορμοῦντας καὶ προς οὐδεμιᾷ πόλει. τὰ 
"9. ᾽ὔ " ΄ » ὃ δί ς Ἁ 

ὃ ἐπιτήδεια εκ Σηστοῦ μετιόντας “ΤεντΤεκαιθόεκα σταοιοὺυς απὸ 

΄“- “ Ἁ ᾿ Ψ' ᾿ ’ . Ἁ ’ ᾿᾿β 

τῶν νεῶν, τοὺς δὲ πολεμίους ἐν λιμένι καὶ πρὸς πόλει ἔχοντας 
’ ΟῚ ΕῚ - ΕΣ " οὐ « ,Ω οἱ ν᾿ 7 ΕῚ 

πάντα, οὐκ ἐν καλῷ ἔφη αὐτοὺς ὁρμεῖν, ἀλλὰ μεθορμίσαι εἰς 

ἐνταῦθα δὲ Ἐ. (ὑείοτ! ἐνταῦθα δή. 
22. παραβαλὼν] παραβάλλων Β.Ὁ. 

ΕΝΝ. ΑΙὰ. ““Ῥαϊτηουῖαβ χοχοῖῦ. ᾿. 62. 
ΘΧΡΙΙσαῦ : ΡῸῚ παραβλήματα ἐηίοίρο 
θα γι αὐ ἐοσοηαίος τυ) 65 ἐδηιαἰνιηνζι" 
οἴγοα πανθην ἦν) ἑαδιίαϊ οΥα, δἴ06 51ηΐ 
ρίιίοὶ οῷ ογαἰίδιιδ 6 υἱηνῆηθ ἐθω ἐδ, ψιι- 
διις οἴζην εἰἰοραγέιμ, οἴυο δἱηΐ ἰϊηΐθα 
»ιοία; 6 πιὸ ἔπ, ἐγιγϑηυδιιδ ὑοοαη ἔμ" 
νοσο αὖ Π αἴ ἤογέα586 αοθϑιηιΐα μὰν 688- 
α68, 5 ηια)ογίθιιδ 670 παυϊρτλδ οἱ ποδίγο 
Οὐοαπο Βα ουῖ. (ὑὐοπί. δὰ 1, 6, 10. 
Θυάτα Ρ] αὐτο 5 αἱῦ Πυγβαπάσαπι Ἶτπ8- 
51886 ΒΊ.ΟΒ ἴῃ ΠΑΨΊθτι5 καθέζεσθαι κόσμῳ 
καὶ σιωπῇ δεχομένους τὸ παραγγελλό- 
μενον." ΔΕΌΝ, Ῥτοο]ῖν!β σοπ]θούαγα 
εββϑῦ Ὠϊς φαοαιιθ ΒΟΥ ΘΗ τιΠ} 6888 πὰ- 
ραρρύματα, ὨΪδὶ ΟὈϑίαγος ἸΠ80Υ. ἀρπα 
Βοροκῆ. ὑγζιμναίθη, μμοῦον' α5 ϑ'ϑοιυθδθη 
Ρ. 285, 31: Παραβλήματα κατηλῶσαι, 
4 Βορθοκῇπιβ Ρ. 150 αἴνοῦβα {π|586 
ἃ παραρρύμασι νἱἋοη] δηϊηδανουί. 
(ὐπἴουθημα καταβλήματα εἰ ὑποβλή- 
ματα 1Ὁ. Ρ. τύο. 

τῆς τάξεως τῶν τάξεων Κα. 
23. οἱ δὲ] ὡς δὲ Β, 
ἐν μετώπῳ] ΡΒ] ἰλτοΠτι5 μετωπηδὸν, 

οηίο ἴη ποδϑίοηι αϊγοοία. ΖΕΌΝ. 
ποταμοὺς 

Ἁ ποταμοὺς κατηγους Ἐ', 

24. ταχίστας τῶν νεῶν] ῬΟΪγεθπιιδ 
δέγαῖ. 10. 4. κ2.. σ16 1 δύο τριήρεις, οὗ 
ΡΠ ΤΟ δύο ἢ τρεῖς τριήρεις. ΔΈΠΙΝ, 

ἐξεβιβασενῚ 5ιι05 ηυϊιίο5. ΖΈΤΟΝ, 
ἐκ Β.Ο..ΒΚῊ.ΚΟν. Οὐδίθει ἀπό. 

““Ἡ οαϑδίοίίο, φιιοα μαδοδαΐ ἐη, Ολογ80- 
η680. εἰς τὰ ἑαυτοῦ τείχη οϑ ΒΈΌΡΥΑ 
1, ΕΒ» 1. Ῥοῖεϑί ἰδῖοπ ΟΊ ΑΓ 
ΡΓΙΓΟΡΙΘΥ Ἰοσῦτη 1)οιηοβίῃμθηβ ἀ6 ἴδ]βα 
Ἰοραῖ. Ρ. 207 : ἩἩλίκον ἐστὶν ἀδίκημα 
τὸ Θράκην καὶ τὰ τείχη προέσθαι. 
Ιη4θ βαὸ νϑοῖβ δα Αὐπθηϊθπβίστη 
αποο65, (ΡΙ αἴας. 08. ο. το. οἵ ΑἸΟ. 
ο. 26, 57.) Ῥγδοῖου 8116 βα] γα σο0ῃ- 
5118, ατι86 ἀ6α]ῦ, οἰϊαπλ ῥσοχηϊδὶς ΑἴΠ6- 
πἰοπδίθιιβ Μϑάσοιπι οἱ βϑαίμθη ΤΉταᾶ- 
ΟἸΙΠῚ ΤΘΡῸΒ ΟΡΘΠῚ ἸαΐτιῸ5 6586. Πιοᾶ. 
135, 1οΡρ. 71 δα αἱ ΤΏ ΡΘΥ ΘΟΤΙΩΓΙΉΊΙΗΪ- 
ΟΔΙΟΠΘ ΠῚ 5101 ρϑῦϊ8βδ6α ΑἸοΙ δάθχῃ. 
ἴῃ 1|ἃ τϑρίομθ θ]πγῈ5. ΑΥΠΘΠΊΘη565 
Οϑ[611ἃ οἱ ἄρτοὸβ Παθυΐββθ ἀρραγθί οΧχ 
Απαθαβὶ 7, 3, 190. ΖΕΌΝ. Νβροβ 
ῬΒΠ]ΟΟΙοτα ποτηϊηδί 8. 5ΟΗΝ. 

πρὸς πόλει Β. ἘΠΚΟΝ. Οἴου πρὸς 
πόλιν. 

αὐτοὺς] αὐτοῖς Α.(.Ε4, ΑἸα., σουτ]- 
σεπίθ Η. 

μεθορμίσαι] μεθορμῆσαι Β. οὖ Θδάθιη 
τηδ τι ΒῈΡΥὰ νουϑιτη ) ἡ. “Θυοὰ 
ΓρΟΙρΡΙ θη τιτη, πἰβὶ τὸν στόλον 1η{6]}1- 



405. ὙΠ} ΤΕ Τ ΟΑΙΡῚ Ἢ γ 

» Ν ’ ’, Χ , Ν Ν ἣν ξ ἊΝ 
ῆστον παρβῆήνει προς τε λιμένα Και προς πολιν ου οντες ναῦυ- 

26 μαχήσετε, ἔφη, ὅταν βούλησθε. οἱ δὲ στρατηγοὶ, μάλιστα δὲ 

- 9 9 - Α ε κ 5 

27 στρατηγεῖν, οὐκ ἐκεῖνον. καὶ ὁ μὲν ᾧχετο. 

᾿ ᾿ ’ " ἜΔῸΝ νον τ Ἀπ κι . - 
"Γυδεὺς και Μένανδρος, απιέενᾶαι αὐτον εκελευσαν᾽ αὐτοι γὰρ νυν 

3 Ἐς Ψ , " ’ κ ον ἢ ,ὔ 5 δὰ ᾽ 
ἣν ἤμερα πεμπτὴη ἐπιπλέουσι τοῖς ᾿Αθηναίοις, εἶπε τοῖς παρ 

" σ΄ 4 ’ 9 Ἁ ’ 3 Ἁ 9 ’ Α 9 

αὐτοὺυ ἐπομένοις, ἐπὴν κατίδωσιν αὐυτοὺυς ἐκβεβηκότας καὶ εἐσκε- 

’ Ἁ Α ’ [γ 9 , Ἁ Ψ΄΄- 

δασμένους κατὰ τὴν Χερρόνησον, ὅπερ ἐποίουν πολὺ μαλλον 
Ἰ ΈΕ; δι Π , ’ " , κ᾿ 

καθ᾽ ἑκαστὴην ἡμέραν, τὰ τε σιτία πόρρωθεν ὠνούμενοι καὶ 
“ Α ΄“ , “ ᾽ ν ΄ 9 

καταφρονοῦντες δὴ τοῦ Λυσάνδρου, τι οὐκ ἀντανήγεν, απο- 
, “ὔ ᾽ “ν 3 . " κ , κ 

πλέοντας τοὔμπαλιν παρ᾽ αὐτὸν ἄραι ἀσπίδα κατὰ μέσον τὸν 

οὃ πλοῦν. οἱ δὲ ταῦτα ἐποίησαν ὡς ἐκέλευσε. Λύσανδρος δ᾽ εὐθὺς 
νι ’ Α “- ͵ Α Α ’ Ἁ 

ἐσήμηνε τὴν ταχιστὴν πλεῖν" συμπαρηει δὲ καὶ Θώραξ τ, 
Ἁ Κ᾽ 

πεζὸν εχων. 
Ἁ 

Κόνων δὲ ἰδὼν τὸν ἐπίπλουν ἐσήμηνεν εἰς τὰς [18] 

ναῦς βοηθεῖν κατὰ κράτος. διεσκεδασμένων δὲ τῶν ἀνθρώπων, αἱ 
Α ΄ “. δί χων ς δὲ ’ ς δὲ “ 

μεν Τῶν νεῶν ἰκροτοι σαν. αἱ ε μονοκροτοι, αι Ἐ παντελῶς 

’ Α ’ Α , Ἀ Ν 

κεναί. ἡ δὲ Κόνωνος καὶ ἄλλαι περὶ αὐτὸν ἑπτὰ πλήρεις ἀνή- 

χθησαν ἀθρόαι καὶ ἡ Πάραλος, τὰς δ᾽ ἄλλας πάσας Λύσανδρος 
ΕΣ Α ΄-. “ Α Α , 5, 9 ΄- ΄ ’ 

ἔλαβε προς Τὴ γῆη- τους δὲ πλείστους ἄνδρας εν τη γη συνε- 

σα8, απο Ρ]αίαγοἤτι5. ο. 37. δα αι. 
5ΟΗΝ. [06 υἱγτάχᾷαθ ἔοττηᾶ ρουϊηθ 
ἸΠΒΟ]Θ ΗΠ αἰχὶ δα ΤΠ 65. Βίθρῃδηὶ. 

26. ἀπιέναι αὐτὸν] ἐπιέναι αὐτοῖς ΙΚ. 
αὐτοὶ Β.).Η.1.ν. Οὐδίθυ αὐτούς. 

ΓΏυς. 4, 28: Οὐκ ἔφη αὐτὸς, ἀλλ᾽ 
ἐκεῖνον στρατηγεῖν" 7. 6 : Ὥστε μηκέτι 
μήτε αὐτοὶ κωλύεσθαι ὑπ᾽ αὐτῶν ἐκεί- 
νους τε καὶ παντάπασιν ἀπεστερηκέναι, 
κι στ λς 

νῦν στρατηγεῖν] στρατηγεῖν νῦν . 
2. ἦν ἡμέρα ΒΟ. ΕΚα.ν. Οε- 

[671 ἡμέρα ἢν. 
ἐπιπλέουσι] ἐπίπλευσε Κα. 
ἑπομένοις] πεμπομένοις ἢ. 886 

αὑο05 8. 24 ἐκέλευσεν ἕπεσθαι δῃϊ- 
τηδαάνογ Μογτ8. 

ἐπὴν Ἐ.1.. (Οὐδίθυι ἐπάν. αυοά 
ΘΧΙ ΘΠ τιΠῈ ν]ΔοΥ] ΧΟΠΟΡΠΟΙΪ ρ]ιτ]- 
Ὀὰ8 αἰχὶ δὰ ΓΠ 65. Βίθρῃδη. 

ἀσπίδα] Ῥ]αἴάτοῆιι8 ἀσπίδα χαλκὴν 
ἐπάρασθαι πρώραθεν. ΞΟΗΝ. 

οἱ] ὁ Β. 
28. ἐσήμηνε] ἐσήμανε οἱ Ἰηΐτα ἐσή- 

μᾶνεν ἴῦτι. ὙΨ, Δ 1,1. 2. 
συμπαρήει Β.-Ώ..Ν΄. (δέξου ξυμπαρῇει. 
Θώραξ] Αρπά Πιοάοχιη Εἰ θοηϊοιιξ 

ΕΣ. ΘΟΡΙ45 ἰουυθϑίσοβ ἀπο. 5ΟΗΝ, ἰδὼν 
οἵη. Β. διασκεδασμ. ΕἸ. 

ὄντων ροβδἀνθρώπωνοιη. Β. Ὁ... 10, 
δίκροτοι͵ [)6 ὈΙη15 ΤΟΙ ρίιτη ΟΤΟ]η1- 

Ῥὰ8 τϑοΐῖθ, ργϑϑαηΐθ Μαειθοσηῖο 1)6 
[ἈΌΥΙοα {ΥἸΓ ΘΟ η τὴ Ρ. 59,» ἱπύογργθίδίαν 
γγειβκίαβ. 5ΟΗΝ. 

ἑπτὰ) ΟὈὐπδβοπηί Ρ]αίδγο μι 1η ΑἹἸ- 
ΟἸΡΙααθ οὖ [Υβᾶπαγο 6. 11. σοηΐγα 
Πιοάοτιτιβ οπὶ Ῥαιιβδηΐα 5,11, 5. 46- 
σΘπη πυχπηθιδηῦ. ὐτη Ρ]αΐάγομο [δοιΐ 
ῬΟΙΥΘΘΏΙΙΒ 1, 45; 2. Τη8]6 [ΔΠΠΘΠ ἘΠΠΆΤῚ 
Πᾶν ἴῃ Ῥοπίιτμη οἤιιρίββθ Δα}. 
Βτθνῖτιβ ΓοπῚ τηθιηοσαΐ ΕὙΟΠ ΓΙ ΠῚΙΒ 2,1, 
18. δ ση8]6 πηϊνθῦβαβ Πᾶν 685 οδρίαϑβ 
αἰῖ. ΤΙΟΘΟΥΙῚ ΠΑΥΓΘΙΙΟ (6. ῬΤΘΘ]1Ο α18- 
ογδραῦ δὸ αυοα Ρ]]ΟΟΪ65 αἸοϊταν εο 
α16. οὔτῃ {τσιηία Πᾶν] τ15. Δ Ό11586. 6 
Ρογίι, δ αὖ σϑ] 4] {ΓΙΘΓΆΤΟὮΙ 886. 56- 
ΠαΘΓΘΗΓΙΓ {π|58158886ὅ. Ηππο ΥἹΧΑΊΙΠῚ 
ΡΓΟΡΤΘΒΒΙΠῚ ΠΥ ΒΔ ΠΟΥ ἴῃ πράττῃ Π0Π- 
ψογΟΐ, οἵ σϑ]]]ιιαὰβ πᾶνθ8 Ἰπηραγαΐίαβ 
ΟΘΡΙῦ, ΡΓΘΘΙΟ ἀθοθπη ἃ (ὍΠοΟΠ6 8- 
ἀποίαβΒ. ΒΟῊΝ. 

ἀθρόαι αααιϊῖ Β., οτη. οοἰο1]. 
Πάραλος] ὑπέραλος ΠΕ. 
συνέλεξεν Β.})... (Οὐείοτ! ξυνέλεξαν. 

Λύσανδρος δ᾽, ἐπεὶ [ Ἵ] 
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20 λεξεν'" οἱ δὲ καὶ ἔφυγον εἰς τὰ τειχύδρια. 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒΝ ΗΙ5Τ1. 6. 

΄ ; εὐ ΣΝ 
Κόνων δὲ ταις ἐννεα 

ΑΦΌΣ 

[19] 
ναυσὶ φεύγων, ἐπεὶ ἔγνω τῶν ᾿Αθηναίων τὰ πράγματα διεφθαρ- 

μένα, κατασχὼν ἐπὶ τὴν ᾿Αβαρνίδα τὴν Λαμψάκου ἄκραν 
“ χω Α 

ἔλαβεν αὐτόθεν τὰ μεγάλα τῶν Λυσάνδρου νεῶν ἱστία, καὶ 
9 Ἁ Ξ “ Α κ ς ’ ς τὰ ’ 9 ’ 

αὑτὸς μὲν ΟΚΤὼ ναῦσιν ἀπεπλευσε παρ Εὐαγόραν εἰς Κύπρον, 

ἡ δὲ Πάραλος εἰς τὰς ᾿Αθήνας, ἀπαγγελοῦσα τὰ γεγονότα. 

8δο Λύσανδρος δὲ τάς τε ναῦς καὶ τοὺς αἰχμαλώτους καὶ τἄλλα [20] 

πάντα εἰς Λάμψακον ἀπήγαγεν, ἔλαβε δὲ καὶ τῶν στρατηγῶν 

ἄλλους τε καὶ Φιλοκλέα καὶ ᾿Αδείμαντον. ἣ δ᾽ ἡμέρᾳ ταῦτα κα- 
ἐς Ν 

τειργάσατο, ἔπεμψε Θεόπομπον τὸν Μιλήσιον ληστὴν εἰς 
, Ξ; “- ᾿ ’ εἴ ς ’ 

Λακεδαίμονα, ἀπαγγελοῦντα αὰ γεγονοτα, ος ἀφικόμενος τρι- 

41 ταῖος ἀπήγγειλε. μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρος ἀθροίσας τοὺς [21] 
ἷ 3. οὐ ’ ν ων “ [4 

συμμάχους ἐκέλευσε βουλεύεσθαι περὶ τῶν αἰχμαλώτων. 
᾽ 
6»-"- 

ταῦθα δὴ κατηγορίαι ἐγίγνοντο πολλαὶ τῶν ᾿Αθηναίων, ἅ τε 
ΕΣ Ἵ Ν Ξ ἡ ’ ον “ 9 , 
ἤδη παρενενομήκεσαν και ἃ ἐψηφισμένοι ήσαν ποίειν,. εἰ Κρατη- 

σειαν τῆ ναυμαχίᾳ, τὴν δεξιὰν χεῖρα ἀποκόπτειν τῶν ζωγρη- 

τὰ τειχύδρια Β.1).1..Υ΄. τὰ χείδρια 
Α.Ο.Β. ΑἸά. ταχείδρια Ε΄. 

20. ἐννέα] [ γϑιαιη ᾿Απολ. δωροδ. 
Ῥ. 1τύ2, 28, δώδεκα βογναΐαβ ρβευ 6 η- 
[6Π1, οἵ ᾿βοουδίθῃ Ρ. 382 Β, Ὠ ΤΏ ΘΥΙη 
ΠπΠ]]τιτὰ ΡΟΠπΘηΐθΠ), πηθιηοταῦ (ἸἸπίοῃ. 
ΕΠ. πῆσε, 

λαμψάκου] Λάμψακον Δ... ΑἸα,, 
οοΥ]ροηία ἢ. ““ Ἐχ Ἠεοδίεθο δ Βα 
νον Λαμψάκου ἄκρην αἴϊοτί Βίθρῃ. 
ΒυΖ. ἴῃ ΑἴΠθηθὶ 2, Ρ. 62, τη8]6 ]6ρῚ- 
[Γ περὶ Λάμψακον ἐν τῇ ᾿Ακαρνίδι." 
5ΟΌΟΗΝ. 

ἔλαβεν αὐτόθεν] ΜεΙθοτηῖι8 1. ο. 
ἐπεῖδεν σοΥγσοραῦ ᾿ηὐευργθίαΐτιβ 605.- 
ϑρθωϊέ μἰδιι, 1 δ αηαγιην τϑἰλβ ἡναρηδ. 
τι τὶ οοπ]θούιγα ΠΟΠ ῬΓΟΡΔ115 
γίβα εδύ. ΒΟῊΝ, Ἐχοιηρία ογαηΐ 80 
Τγβαηάτο πᾶν!θιι8 δα ῬγΟ]πτὴ Τη]88]8. 
δῷ δηποί. δ, 1. 18. 

εἰς Κύπρον] Ῥἰοάονιι: Τὴν εἰς Ἂ- 
θήνας ἐπάνοδον ἀπέγνω, φοβηθεὶς τὴν 
ὀργὴν τοῦ δήμουι Μοπηογαῖ πᾶπο ἔα- 
Βάτη Ιβοογαΐθϑ ἔὑπιὰρ΄. Ρ. 100 Β. 106- 
Βϊης Χϑηορθῃοη (ὉΠΟῺΪ5. ᾿ζθυιτη πη86- 
τη] Ὁ 1Πἴτὰ 4, 3. αὖ ῬΟΥΒΙΟΔΥ τ ΠΥ ΠῚ 
Ργωίθοῦ. ΟἸάαββοῖῃ Ῥογβασιιπ) τορδίτιβ 
ΤοΧχΙΐ, διιοίοσο Πιοάοτο 14, 290. 96 
ΘΟΙΩΤΠΟΓΆΠΟΠΘ 6]115. Ἰἢ ΟΥΡΙῸ ΡιΙυ- 
[ἈΥΟὮτι8 Αγίαχ. 6. 21: Ὁ γὰρ Κόνων 
διέτριβε μὲν ἐν Κύπρῳ μετὰ τὴν ἐν 

Αἰγὸς ποταμοῖς ναυμαχίαν, οὐ τὴν 
ἀσφάλειαν ἀγαπῶν, ἀλλὰ τὴν τῶν 
πραγμάτων μεταβολὴν περιμένων. (ἐτιδδ 
ΘΧ ΘΟΙΏΠΠΠΏΙ δοίογα ᾿ἱπθρίθ νοσΐ εἴ 
τοί ΝΝαροβ Οὐμοη. 6. 2. Οὐοηΐ. δα 
4: 3.11. Επδροτγδο οτιπὶ ΤΟΡῈ Οὐϊα οἵ 
ΟὐΠΟΙ5. σοηδίτιβ οοηΐτα [,Δοραφοιηο- 
ΠΙῸΟΒ ΠΑΙΤΑΥΙ 15 6 5ιτηπ]} δα]αν 
Οἴδβιαβ, ἴῃ οαὐπ8 ῬΟΥΒΙΟΙΒ ο. 62. νϑβί- 
σὶα βαηΐ ἢυ]τ8 ἰγαοϊαοη!β. 5ΟΗΝ, 

τὰς ᾿Αθήνας) ᾿Αθήνας Ὁ. 
ἀπαγγελοῦσα Ἰὰ «ἡ. (ὐείοτϊ ἀπαγ- 

γέλλουσα. (οπῇ. 5. 20. 
τὰ] τοὺς ρτ. Β. 
30. αἰχμαλώτους) ΡΒ] αἴατοῃι5 [ῳΥ- 

ΒΔΠΟΤ, ο, 11, τρισχιλίους ἄνδρας. Ο6- 
[7 νυν: οαἰΔΙορτιπὶ Θογῖιη Ὁ] [υγβδῃ- 
ασυτὴ ἴῃ ραρηᾶ ἢδο Τηᾶχῖτη8 ἐπιγουδηΐ, 
οὔ αοτγιιπ βύαζιιαβ ἴῃ [ΘΠ 010 [)6]ρΡῃϊοο 
ἀραϊοανογαῖ, μαθοὲ Ῥαιιβαηῖαβ 9, 7 οἵ 
Το, ὉΡῚ ργοοῖου Ἡ θυ πθῖη σιιθουπαίο- 
Γ6ΠῚ οὐ ὐθοπίοιιπ Πποιηθῃ Πα]]ττὴ τὸ- 
Ρϑσῖο, αφποᾶ ἢ.]. Ἰεσιταν. 'ΓΒοταχ 10ὶ 
ΟἸΏΙΒΒ118 οἔϊατὴ οϑὲ. 5ΟΌΗΝ, 

πάντα] πάντα λαβὼν Κι. 
συμμάχους Β.1).Ν΄. (βίο! ξυμμάχους. 
ἐγίγνοντο πολλαὶ] Ἰηνογς Υ. 
παρενενομήκεσαν͵] ᾿ΔΌΓῚ παρανενο- 

μήκεσαν. 
τὴν δεξιὰν χεῖρα] ΡΙΟΑγ μι [,υ8. ο.Ψ 9. 

46 ῬΏΙ]οΟοΙο : ἼἜπεισε ψηφίσασθαι τὸν 



405. 

2 ἐλέγετο δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ. καὶ ἔδοξεν ἀποκτεῖναι τῶν αἰχμα-[22 ἢ ᾿ Χ 

ἘΠῚὺ ΨΕΤΘΑΥ᾽ Τὶ ἐμ 

θέντων πάντων, καὶ ὅτι λαβόντες δύο τριήρεις, Κορινθίαν καὶ 
᾽ δ, οὖν ᾽ -. , ἢ -- 
Ανδρίαν, τους ἄνδρας ἐξ αὐτῶν παντὰς κατακβημνισειᾶν Φι- 

λοκλῆς δ᾽ ἣν στρατηγὸς τῶν ᾿Αθηναίων, ὃς τούτους διέφθειρεν. 

ζχυ “- Α , Ὡ ’ 9 

λώτων ὅσοι ἦσαν ᾿Αθηναῖοι πλὴν ᾿Αδειμάντου, ὅτι μόνος ἐπε- 

λάβετο ἐν τῆ ἐκκλησίᾳ τοῦ περὶ τῆς ἀποτομῆς τῶν χειρῶν 
᾿ ες (θ ’ διλ᾽ ἃ “ ᾿ κ 

ψηφίσματος ἡτια ἢ μενοι πὸ τινῶν προ ουναι τας ναὺς. 

Λύσανδρος δὲ Φιλοκλέα πρῶτον ἐρωτήσας, ὃς τοὺς ᾿Ανδρίους 
- [ 

καὶ Κορινθίους κατεκρήμνισε, τί εἴη ἄξιος παθεῖν ἀρξάμενος εἰς 

“Ἕλληνας παρανομεῖν, ἀπέσφαξεν. 

δῆμον ἀποκόπτειν τὸν δεξιὸν ἀντίχειρα 
τῶν ἁλισκομένων, ὅ ὅπως δόρυ μὲν φέρειν 
μὴ δύνωνται, κώπην δ᾽ ἐλαύνωσι. (- 
σΟΙῸ ΟΠῆο. 9, τι: “ ΑΙΠΘΠΊΘη5685 5061- 
νουηΐῦ αὐ Πρτηοί15, 4] ο]α 856 νδ]6- 
Ῥαπί, ΡΟ]]οΘ5. ῬγΘοΙ ἀθυθηΓ : ΠΪΠῚ]5 
ΘΠῚΠῚ ἸΤΩΤ] ΠΟΘ θαΐ ΡΓΟΡίοΓ ρτοριπαηυῖία- 
ἴθ Ζὺρὶπα ΡΙτθθο.᾽ Ὑ1Ὰ6 ἸριτΓ Ππτὴ 
Βος ἴῃ ἰοοο Ἰθροπάιπῃ εἰ: βὔϊδιη τὸν 
δεξιὸν ἀντίχειρα. ΒΟῊΝ, ΒΘ ΠΒΡΙΟΙΟΏ ΘΙ 
Ῥάγατ ῬΓΟΘΔΌΙΘΙη γϑαδυρτΐ 5. 22. 

πάντων͵] ἁπάντων, 864 α ΤΓ8115 αἀ6- 
Ἰοίο, Β. 

ὅτι] ἔτι Υ. 
32. αἰχμαλώτων ---᾿ Αθηναῖοι] ᾿Αθη- 

ναῖοι ὅσοι ἦσαν αἰχμαλώτων. Ν., ΠΘΒ61Ὸ 
Δ ΠΟΙ 511η1|]} {ΓᾺ ΠΒΡΟΒΙΐΟ τῶν. 

ὅσοι ἦσαν) Ῥαιιβαηϊαβ 9, 322. ΡΏἢ]- 
Ἰοοίθπη. οὐ ατιϑίμιου τη] τι. ΑΤΠ6- 
Π]ΘΉΒ111ΠῚ ΟΟΟΙΒ1ΠῚ ἸΠπιτηδίπτηαιδ 8Ὁ- 
Ἰδθοίατμη ἤπ1586 αἰ. ΟΗΝ, 

προδοῦναι] Ῥ]αίΑγο 8 Γι γβδηαγῸ 
6.11. οὖ ΑἸἹΟΙΡ. 47. ΌἹ τϑία]ογαΐ, αι 
ΠΟΒΙΘΓ ΒΡΓα ᾧ. 26. Δα : Ὃ μὲν οὖν 
᾿Αλκιβιάδης ὑ ὑποπτεύσαςτι καἱπροδοσίας 
ἐν αὐτοῖς ἀπηλλάττετο. Θυϊῃ] 1681 ΑἹ- 
ΟἸὈΙΔΙ Ργο ΠΟ ἢἾ5 ΒΒΡΙ ΟΙ ΟΠ θτη ἰπη- 
Ῥδοῖδπῃ ἔπ]886 Δρραγθί δχ [,}γϑία οοη- 
τα Ε]15 ἤ]Ππαπὶ Οταΐ. Ρ. 548., 10] ἀθ 
Ραΐγθ δϑί: ᾽᾿Ετόλμησε τὰς ναῦς Λυσάνδρῳ 
μετὰ ᾿Αδειμάντου προδοῦναι. ΑὉ ἴρξο 
Οὐποπο Ααϊπηδηΐιιπι δοοιιβαίτιτη ἔ11586 
τεΐεσί. 1)θπηοϑίμθηθβ ἦ6 αϊβα Ἰεραῦ. 
Ρ.401. Ῥαιβαηίαβ 4.17, 2. 46 Πᾶς ἰρβἃ 
Ραρπα οἵ ΤμΔΟΘ ΘΠ] 18 : Λλλους τε 
τῶν στρατηγούντων ᾿Αθηναίοις καὶ ᾿Α- 
δείμαντον ἐξωνησάμενοι. Μαηϊξεοϑίτι8 
ΘἤΔΠη 1Ο, 9, 5. (ΟὐὉποηριῃ ΔΌΒο]ν 

οἴϊδτη ᾿βοογαίθβ. δα ῬὮΠΙΡΡ. Ρ. 94 (Ὁ. 
ΞΟΌΗΙΪΝ 

ὃς] ης Εὰ. ὁποῖος ΙΚ. 
κατεκρήμνισε Β.Ο ΕΚ ΟΝ. κα- 

τεκρημνίσειε ἘΦ. Ἰ ΓΘΥἸΒ ἐε ροβίθα δᾶ- 
α115. (ὑείθιὶ κατακρημνίσειε. 

ἀρξάμενος) (ὐοηβίδῃΒ. ᾿Ιηρτιδο τ|5115 
Ροβίαϊαῦ ἄρξας. Ῥϑροῃίθηζια οϑῦ: ᾿γ- 
τι, ἸπΟὨοα8588. 6, 5, 37: ᾿Αλλὰ ταῦτα 
μὲν ἴσως ἀντιλέγεται τίνες ἦσαν οἱ ἄρ- 
ξαντες ἀδικεῖν. Ἠδοτγοάοί. 1, 4: Προ- 
τέρους γὰρ ἄρξαι στρατεύεσθαι ἐς τὴν 
᾿Ασίην ἢ σφέας ἐς τὴν Εὐρώπην. 
ΖΕ ΒΟ η65 Ρ. 81, τό. Ηδῖ., οἵ νᾶγ, 
βοιρί. ΚΟΕΡΡΕΝ, (οηΐ, δπποί. 
8Δ( 2, 5. 4. Βδεα 2, 2, 28. ΒΙΤΩΠΠΙΟΡ α1- 
οἴπαν : ̓Επεὶ οὗτοι ἤρξαντο ἄνδρας κα- 
λούς τε κἀγαθοὺς ξυλλαμβάνειν, ἐκ τού- 
του κἀγὼ ἠρξάμην τἀναντία τούτοις 
γιγνώσκειν, 46 ᾿ποϊρΙοηΐο, αὖ Ὠϊο. 

ἀπέσφαξεν) Ὀϊρπᾶ εβῦ ἀθ ῬΒΠ]ΟοΪ6 
ΠΑΙΤΑύΙΟ ΠΘΟΡ ΓΑΒ] Δρπα Ρ] αἰαγο τὴ 
1γ8. ». απ ΔΡΡΟΠαΐαγ. Λύσανδρος 
ἠρώτησεν αὐτὸν τίνα τιμᾶται δίκην 
ἑαυτῷ τοιαῦτα περὶ Ἑλλήνων συμβε- 
βουλευκὼς τοῖς πολίταις" ὁ δὲ οὐδέν τι 
πρὸς τὴν συμφορὰν ἐνδοὺς ἐκέλευσε μὴ 
κατηγορεῖν ὧν οὐδείς ἐστι δικαστὴς, 
ἀλλὰ νικῶντα πράττειν, ἅπερ ἂν “νικηθεὶς 
ἔπασχεν" εἶτα λουσάμενος καὶ λαβὼν 
χλαμύδα λαμπρὰν πρῶτος ἐπὶ τὴν σφα- 
γὴν ἡγεῖτο τοῖς πολίταις. ἤϑος ΤηΔΡῚ5 
ΔΗΠΟΙΔΙΙ Τη ΓΘ ΌΔηΓΙΓ ἃ ΧΟΠΟΡΠΟΗΐΘ 
4αδΠ} ῬΈΘΙ]68 Αρ βη]αὶ ἀπηοτθβ. Αἰ- 
416 δηΐθ νϑῦθιπὶ ἀπέσφαξε ΘΧΟΙ 1586 
οὰ 418 ἰδοία οὔ αἸεία ἃ ΡΏ]]ΟΟ]6 πατ- 
ταῦ ΡΙαίΆγο τι8, βαβριοαῦαν ΑΝ οἰ δ κι α8. 
5ΟΗΝ. 



τὸ 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΙΝΊΗΙΞΤ. 6ΒΕ. 

ΚΕΦ, Β. 
ἊΝ Ἁ 

Ἔπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαμψάκῳ κατεστήσατο, ἔπλει ἐπὶ τὸ 
Α ᾿ ἡ ἴων 

Βυζάντιον καὶ Καλχηδόνα. οἱ δ᾽ αὐτὸν ὑπεδέχοντο, τοὺς τῶν 

᾿Αθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες. οἱ δὲ προδόντες 

᾿Αλκιβιάδη τὸ Βυζάντιον τότε μὲν ἔφυγον εἰς τὸν Πόντον, 

ὕστερον δ᾽ εἰς ᾿Αθήνας καὶ ἐγένοντο ᾿Αθηναῖοι. Λύσανδρος δὲ 

τούς τε φρουροὺς τῶν ᾿Αθηναίων καὶ εἴ τινά που ἄλλον ἴδοι 
- “-“ ’ 

᾿Αθηναῖον, ἀπέπεμπεν εἰς τὰς ᾿Αθήνας, διδοὺς ἐκεῖσε μόνον 
, , ) ἃ ΔΑ Ξ ) ᾿ 

πλέουσιν ἀσφάλειαν, ἄλλοσε δ᾽ οὗ, εἰδὼς ὅτι ὅσῳ ἂν πλείους 
““ . Ἁ ΨὦἍ Α Ἁ “ “ “σ᾿ ς 

συλλεγῶσιν εἰς τὸ ἄστυ καὶ τὸν ΠΕειραιᾶ, θάαττον τῶν επιτη- 

δείων ἔνδειαν ἔσεσθαι. καταλιπὼν δὲ Βυζαντίου καὶ Καλχηδόνος 

Σθενέλαον ἁρμοστὴν Λάκωνα, αὐτὸς ἀποπλεύσας εἰς Λάμψα- 
Ἁ “ ᾿ 4 

κον τας ναὺς ἐπεσκεύαζεν. 

ΑΓ 

Ἔν δὲ ταῖς ᾿Αθήναις τῆς Παράλου ἀφικομένης νυκτὸς ἐλέγετο [2] 
ς Ν Α “ Ὦ ὧδ “- - ἃ “ - σι 

ἡ συμφορα, καὶ οἰμωγή ἐκ τοῦ Πειραιῶς διὰ τῶν μακρῶν τειχῶν 
9 Ε “- ε Ψ δ Ὁ , ᾽, Ἕ χε 5. ἊΝ ! 

εἰς ἄστυ διῆκεν, ὁ ἕτερος τῷ ἑτέρῳ παραγγέλλων ὧστ᾽ ἐκείνης 
΄ ἣ Ψ Α τω ’ 5 ’ Α χ ᾽ 

τῆς νυκτὸς οὐδεὶς ἐκοιμήθη, οὐ μόνον τοὺς ἀπολωλότας πεν- 
“ Ν Α “ Α ’ 

θοῦντες, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ἔτι αὐτοὶ ἑαυτοὺς, πείσεσθαι νομί- 
Φ' 9 Ε Ἂ Δ ὃ ’ ς ’ 5᾽ 

ζοντες οἷα ἐποίησαν Μηλίους τε Λακεδαιμονίων ἀποίκους ὄντας, 
" ᾿ Ἵ , κ ν , ᾿ Τ' 

Κρατησάᾶντες πολιορκίᾳ, και στιαιεὰας Και κιωναίιοὺυς και ο- 

1. οἵ προδόντες] 1, 5, τύ. 
καὶ Καλχηδόνα---Βυζάντιον οτη. Β. 
τὸ Βυζάντιον] τοῦ Βυζαντίου Β. ργυ. 
2. ἀπέπεμπεν] ἀπέπεμψεν Β. ῬΥ. 
ἄλλοθι] Αἰϊο, χα ἰαπηθη βισηῆ- 

οΔίΊΟη6 Ροβιίστη ἄλλοθι ἴῃ ἄλλοσε τηῖι- 
ταΐππι ἀραα Π)οπηοβίῃ. Ρ. 918, 5, ΔΠ16 
Δρυα Ηογοαοίμμῃ 3,73, π6ο οί" 
σοΙηραγαΐο ἃ ΘΟ οοίοσο δα Ποιηοβίμο- 
Π6ΠῚ πόθι ῬγῸ ποῖ αἸοΐο, 46 χιο δεϊά- 
Ἰεγιιβ δα πν, τοδα. 42, [Ιααπιθ οοΥ- 
ΤΟΧΊΙ. 

εἰδὼς ὅτι] ὅτι οπη. Π). ““Βεοααθηΐοιη 
Ἰη ΠΗ δ νηὶ τ} 18 ΘΧΘΙΏΡ}15 ἀδίθη- 
ἀογιηῦ ΘἰθρΠδηιβ οἱ ΥΥ βββοϊησ. δᾶ 
Πιοάοχιτη 4, 26. οὐ δὰ ἢ.]. Μουι8. 
ἘΧΘΙΡ] υτὴ Δ] 1πι ργεθοθαθηΐθ ὡς ΠΑΡ 685 
Ἰηΐτα," 5ΟΗΝ, 

Καλχηδόνος Β. (ὑδἰογ! Χαλκηδόνος. 
8. συμφορὰ Β.}).ν΄. Οδίοτϊ ξυμφορά. 
οἰμωγὴ Β.Ὁ.Π.Ε. Οὐεἰοιὶ ἡ οἰμωγή. 
ὁ ἕτερος---παραγγέλλων] Νομπηϊπᾶ- 

νοβ Όβο]τῖοβ ᾿οβ. σομηραγανὶ ΑΥ Ο]- 
ἤτι5 οὐ ἸΟΟῸ 4, 1, 24. 564 15 ΠΟῚ δϑβί 

ΡΙάπ6 5: 12}}15. ΘΟῊΝ, ὅ'βα 8111 βαηΐ 
ΤΠ ]01. 

ὥστ᾽ ἐκείνης Β.).Η.ν. (Οὐείοεῦ! ὥστε 
κείνης. ““Φυθίπιβ 5. 7: [ἢ ἴοτο ἀβῖῃ 
σοσαηΐ δίααθ 101 ῬοΓρΡΘ ποοίθ ἔοσία- 
ΠΆΠῚ ΡΕὈ]Ιοάτὴ αιιθβύιθιιβ ᾿τογαμῦ οἴο.ἢ 
5ΟΗΝ. 

μᾶλλον ἔτι ΒΒ. ΒΓ α.Η.ΓΨ. εὐ αυὶ 
πολλοὶ Β΄. (ὐδἰειὶ ἔτε μᾶλλον. 

Ῥοβί ἑαυτοὺς Ἰηἰογραπχὶῦ ΠΟΌΓεριΒ. 
πείσεσθαι] πήσεσθεν. 
Μηλίους] ΜεΙῖο5. βιυαβοσγαΐ ΑἸΟ Ια- 

468 ἴῃ βουνιπὔθη Τα ]ρ 16 οὗ νη θγο, 
Ἀπάοοῖϊάθ δαοίοτο ἀθ ΜΙ υϑίθυβ Ρ. 122. 
1)6 δοϊοηθοὶβ ναθ Μοστιῃ δα ᾿βοογαί!β 
Ῥάαπορυτυ. 6.29. [96 ἀὐρ᾽ποίβ Τμι- 
ΟΥαΙάθ 1, ΟΡ. οὗ το. 6 Τοτο- 
ὨδοὶΒ ΘΌΠαΘΙ 5, 2, 8. ΌΗΝ. 86 
ΜεΕΙ1β 5, τι6. 6 Φρ᾽ηοιβ οὐϊδπὶ 
2, 273 5» 57- 

Ἱστιαιέας ΘοΠηριάοτιιβ. [ΔὈΤῚ Ἱστι- 
έας. Οὐοηῖ. δαΐοιι ΤΏὮμυς. 1, 14. 86 
[ουτηδ ΡΘῚ 1 ρτὸ Εἰ αἸοίαπι δα ϑΓΘΡΙΙ. 
ΤΉ 68. ἰὴ 'Ἑστίαια. 

ΞΘ 



Ἐ1Β. ΕΙΘΆΡΟΗΙ. 9 

ρωναίους καὶ Αἰγινήτας καὶ ἄλλους πολλοὺς τῶν ᾿ὔῇλλήνων. 
΄- δ᾽ ςε ; 2 ω , 9 ὌΝ ’ ’ 

4 τη υστεραίᾳ ἐκκλησίαν ἐποίησαν, εν ἢ ἔδοξε τοὺς τε λιμένας 
ν ἢ “-“ Α φ πῃ Α Ἀ , ᾿] , ᾿, Ἁ 

αποόχωσαι πλὴν ενὸς καὶ τὰ τειχῆ εὐτρεπίζειν και φυλακὰς 
Ε] , Α 57 , ς " ’ , 

ἐφιστάναι και ταλλα σαντα ὡς εἰς πολιορκίαν παρασκευάζειν 

Α ’ 

τῆν πολιν. 
Ἁ Ὁ Α Α ΄“- κυ 

και ουτοι μὲν περι ταυτα ἤσαν. 

Λύσανδρος δ᾽ ἐκ τοῦ ᾿Ελλησπόντου ναυσὶ διακοσίαις ἀφι- 
’ 5 Δ. ΄ 9 ἰ » 

κόμενος εἰς Λέσβον κατεσκευάσατο τὰς τε ἄλλας πόλεις ἐν 

αὐτῆ καὶ Μυτιλήνην" εἰς δὲ τὰ ἐπὶ Θρᾷκης χωρία ἔπεμψε δέκα 
» τ , ΕῚ δ 5 ᾿ Δ ὃ 

τριηρεις εἐχόντα τεονιίκον, ος Τὰ εκεέὶ σπαντα σρος ακεοαι- 

’ ’ δλλ κ Ἁ 

ὅ μονίους μετέστησεν. εὐθὺς δὲ καὶ ἡ ἄλλη ᾿λλὰς ἀφειστήκει 

᾿Αθηναίων μετὰ τὴν ναυμαχίαν πλὴν Σαμίων" οὗτοι δὲ σφα- 
Α “- ᾿Ξ ’ 

“ γὰας τῶν γνωρίμων ποιήσαντες κατειχον τὴν πολιν. ΛΔύσαν- 

δρος δὲ μετὰ ταῦτα ἔπεμψε πρὸς ᾿κΑγίν τε εἰς Δεκέλειαν καὶ 
“» ἈΠ “ “ Ἁ , [ 

εἰς Λακεδαίμονα ΟΤι προσπλεῖ συν διακοσίαις ναῦύσι. Λακε- 

’ 

δαιμόνιοι 
ε 2 7 

ἐξήεσαν πανδημεὶ καὶ οἱ ἄλλοι [Πελοποννήσιοι 

πλὴν ᾿Αργείων, παραγγείλαντος τοῦ ἑτέρου Λακεδαιμονίων 

ὃ βασιλέως [Παυσανίου. ἐπεὶ δ᾽ ἅπαντες ἠθροίσθησαν, ἀναλα- 
Α ς᾽ Α Ἁ Α ’ 5 Ψ 9 ΡΨ. Γ 

βὼν αὐτοὺς πρὸς τὴν πολιν ἐστρατοπέδευσεν εν τῇ Ακαδημείᾳ 

[3] 

[4] 

9 τῷ καλουμένῳ γυμνασίῳ. Λύσανδρος δὲ ἀφικόμενος εἰς Αἴγι- [5] 

4. λιμένας ἀποχῶσαι)] )1ο΄οττιβ 
13, ΙΟ. ἀοβρεγαίΐο τηΔ.Ὶ8Β ἹΠΊΡΘΙΙΟ, 
ὉΓΌΙΒατι6 ΟὈΒΙαΙΟΠΘΠῚ {ἸΠ6 ηῖ688 αἰΐ ρΟΥ- 
[8 ἐπιχῶσαι. ὅΟΗΝ. 

5. κατεσκευάσατο] ἘΥΤΊΔΙὴ οἰν[ζα- 
{15 σοηϑαξα! ἀθοθυηγΊΓΆ] θη. Δ ΊαΘ 
ΡῬ]ΟΐΑγ ὮΙ Τυβδηαγ. ὁ. 13. οὔ ᾿ΒοΟοΥδί]8 
ῬδηρρΥτ. ο. 322. Ἠδης 6Π]ΠῚ [ΟΥΤΠΔΠῚ 
ἀΡΊατι6 ᾿ηἰγοάχιΐ, 40 πηὰρ]5 αἰντία- 
ἴ68. ΠΗΡΕΙΟ 1 ΔΟΘαϑοπΠ ΟΠ]ΟΥ τη ἴανο- 
τοηί. ΒΟῊΝ. Οοηΐ. ΠΙοαοΥ. 14. 12. 

Λέσβον Β.Ο. .ΕΕΚΉΗ.Υ.. Οδίοεϊ τὴν 
Λέσβον. 

ἄλλας Β. Ροηϊΐ 1ηΐΘΥ ν ΓΒ. 
6. γνωρίμων] ϑδιπί 4] ἴῃ ἀδπηο- 

οὐαῖα [,αὔ]πὶ5Β ΟΡ Ϊτηδΐθβ αἸοπηίαγ. 
Ασ]βίοίβ]θβ Ρο]ς. 4, 3 οἱ 8, ἈὈῚ θοβ- 
ἄδιη καλοὺς κἀγαθοὺς νοςσαΐ. [{ΘΓῸΠ| 
εἰν τοὶ, ἀρ «οὗ ΒΌΘΡ 18. Ι͂ῃ ἴηβαϊα ὥὅδιηο 
αἸοῖ] βαηΐ γαμόροι, ἀοοσοηΐα. Δ΄ 8]06- 
ΔΓ. δα Ηετγοαοί. ὁ. 22: ΡΙαΙΔγομ 5 
ἴῃ ΝΙοῖα ο. 2, τοὺς πλουσίους καὶ γνω- 
ρίμους ΟΡΡοηϊΐ τῷ δήμῳ. ΗΝ, 
ἥΣ ̓ Αγίν τε νο ]" Αγιν τε. (2.5. Ὁ, 

Οεἴοιϊ ἾΑγίν τε καί. 
᾿Αργείων 1)6 ἢΪβ ν. 8)α ς,.4.1. Ξ(Η. 

8. ᾿Ακαδημείᾳ] [ΔΌΡΥ] ᾿Ακαδημίᾳ. 
““ ιοάογαβ οαϑίγα [1556 δἱύ πρὸς τοῖς 
τείχεσιν. [ΙὈϊάΘπη, οαπῈ τραββοῖ ἃ 
Τ᾿ ΔΟΘ ϑοιηοηθ, Ῥαιβδηϊαβ οαϑίσα ρο- 
πη πὶ 1πῆτα 56. Ο. 4- δ. 21. ΠΟΟΘΏΟ. 
Θὰ [αούπμη 5810 Ὠ]18. ΘΟΡῚΪ8 ὉΥΡΘΠῚ 
ΟὈΒΙἀθπαθιι5 παυταῦ )1οάοτγιιβ Ὀτον]- 
[6Γ ; ΟὈΒΙΘΙΟΠΘ. ΘΠ1ΠῚ ὨΪΤῚ15 αἰ ΓῊἃ 
8018 ἀομηιπη ΤΘα 1556. αἱ [ορατ- 
ΤΠΟΠ]05. δογατη Ῥδιβδη]α5 5011π|8 ΟΠ 
Β00118 [ογΐίαββθ οχ Αὐΐοα 8011; ΑΡρῚ5 
οοπίγτα ᾿θδθορ᾽θίαπι ἰθητ586. νἹαθίαγ ; 
86 δὰτῃ θηΐτη τηϊζππΐ Ἰοραΐοβ ᾧ. 11, 
ΑΥΠΘΠΊθη8565 Ῥδοθπὶ ρϑῦατ]. (ὑὐείο- 
γαμη Ρ]υΐαγο 8 ἴῃ ἼΠ6860 6. 22. 
Δοίου οδῦ Τ᾿ ΔΟθ θυ 108, 4 ΟΙ65. ἴῃ 
ἀρτατη Αἰἰσαπι Θχουγτογθηΐ, Ασδαε- 
τηΐα βπι ]ΟΒΙ ΒΒ: 16 ΔὈθαπαΐθθθ. 864 
τϑοΐθ δαιηομοϑί ΝΥ βββϑὶηρ,, δα )]1οαο- 
ΓΌΠΩ 1, Ρ. 509. 605 ΡΘΡΕΘΓΟΙβΒ6 60 
ΒΒΟΙΒαΘ. ΟἸοῖθ. [ἃ ἸρβΠΊ ἀοοθΓα 
ΡΙα Αγ απ οἱ ΒΟ πο] αβίθη ΞΟΡΠΟΟ]18 
δα (Β4ρ. Ο]οη. ν. 689. ΒΟΗΝ, 
9. εἰς Αἴγιναν Β.1). Η. ΤῸΎ. εἰς πρὸς 

Αἴγιναν Ὁ. Οεἰετὶ πρὸς Αἴγιναν. 



80 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΙΒ ΗΙΒ5Τ1. 6Β. Α.( Ὁ, 

9 ’ Α ’ ο “ἤ 9 ’ὔ Ι 

ναν ἀπέδωκε τὴν πολιν Αἰγινήταις, ὕσους ἐδύνατο πλείστους 
᾿] φασι ν] , Α κ “ 5 ὩΦ 

ἀθροίσας αὐτῶν, ὡς δ᾽ αὔτως καὶ Μηλίοις καὶ τοῖς ἀλλοις ὅσοι 
“΄“ « ΄“ " ,ὔ Ἀ Α ΄ ὃ ’ὔ ." “ ς ΗΑ 

τῆς αὑτῶν εστέροντο. μετὰ δὲ τοῦτο ηῶσας αλαμῖνα ὠὡρμι- 
Ἁ ᾿ ΄ κ , δ Α ᾿ Α 

σατο προς τον ΠΕειραιᾶ ναυσι πεντήκοντα καὶ εκατον, καὶ τὰ 
ΩΙ Ω ΄“ Ἱἤ 

πλοῖα εἰργε τοῦ εἰσπλου. 

10 
“- Ἁ ΄-΄ . εἶ ’ 

Οἱ δ᾽ ᾿Αθηναῖοι πολιορκούμενοι κατὰ γῆν καὶ κατὰ θαλατ- [6] 
“΄“- “- ’ 9 -“ 

ταν ἠπόρουν τί χρὴ ποιεῖν, οὔτε νεῶν οὔτε συμμάχων αὑτοῖς 
’ Ω ’ “΄“ Α 

ὄντων οὔτε σίτον᾽ ἐνόμιζον δὲ οὐδεμίαν εἶναι σωτηρίαν τοῦ μὴ 
“- ἈΝ ᾿ Α δ, “ο“) 

παθεῖν ἃ οὐ τιμωρούμενοι ἐποίησαν, ἀλλὰ διὰ τὴν ὕβριν ἠδί-- 
Ε] ’ "} 5 τὰ ΄- ὌΝ «ς ’ “ἃ “ 

κουν ἀνθρώπους μικροπολίτας οὐδ᾽ ἐπὶ μιᾷ αἰτίᾳ ἑτέρᾳ ἢ ὅτι 
’ Ἁ “ Α ει , ’ 

11 ἐκείνοις συνεμάχουν. διὰ ταῦτα τοὺς ἀτίμους ἐπιτίμους ποιή- 
9 ᾽ν ς ΜῸ} ’ὔ μ ἴω ’ »“» 

σαντες ἐκαρτέρουν, καὶ ἀποθνησκόντων ἐν τῆ πόλει λιμῷ πολ- 
“ΦΡ ’ Α “ὄ ν᾿ κ ΜᾺ ςε 

λῶν οὐ διελέγοντο περί διαλλαγῆς. ἐπεὶ δὲ παντελῶς ἤδη ὁ [1] 
- “3 ’ 

σῖτος ἐπελελοίπει, ἔπεμψαν πρέσβεις παρ᾽ ΑΔ γιν, βουλόμενοι 
, ΩΣ Δ ὃ ’ Ψ, Ν Γ Ν Ν 1 

σύμμαχοι εἶναι (Δακεθαιμονίοις ἔχοντες τὰ τείχη καὶ τὸν {{ει- 
“ Ἀπ ν ὃς. , , Ἄ ε Α δ ι . 

Ιφραιᾶ, καὶ ἐπὶ τούτοις συνθήκας ποιεῖσθαι. ὁ δὲ αὐτοὺς εἰς 
’ 5.5 γῇ “) ᾿ ΟῚ Α ζ ,ὔ ἀπ διοῖς 9 ἃ 

Λακεδαίμονα ἐκέλευεν ἰεναι ου γὰρ ειναὶι κυριος αὐυὐτΤος. ΕεΕτει 

δ᾽ ἀπήγγειλαν οἱ πρέσβεις ταῦτα τοῖς ᾿Αθηναίοις, ἔπεμψαν 

οἱ δ᾽ ἐπεὶ ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ [πλη- [8] 12 αὐτοὺς εἰς Λακεδαίμονα. 

ἐδύνατο ΡΙῸ ἠδύνατο Β..ΕῊΗ.ν. 
ἀθροίσας αὐτῶν) αὐτῶν ἀθροίσας Β. 
αὔτως] ΓΑΌτῚ αὕτως. 
τῆς αὑτῶν Η. τῆς αὐτῶν Β.Ο.Ὁ.Υ. 

(ὐδίθυιὶ τῶν αὐτῶν. ΤΠας. 8, 6 : Καλ- 
λίγειτος καὶ Τιμαγόρας, φυγάδες τῆς 
ἑαυτῶν ἀμφότεροι. 

ὡρμίσατο͵ ὡρμήσατο Ἀ.Β.0.}).Β. 
εἶργε τοῦ εἴσπλου) 1 γϑδπ 6 Ὑ ΘΔΡ]- 

{15 Ρ πὰ βδηχογαῦ Π6 4118 ἔππιτηθηζαχτη 
ΑΤΠθμα8. ἱπηρογίαγεῖ, τὸ Παιγαΐ [80- 
οΥαΐθ8 Δαν. (]Π]Πτη. ἢ. 382}. 5ΟΗΝ. 

1ο. εἰ μὴ παθεῖν) τοῦ μὴ παθεῖν Εἰ. 
““Θυοα ἰρϑυιη νοὶ ὥστε μὴ γταΒοΙ Ὁ] 
νοὶ ΝΥ οἰβιτ8, σωτηρίαν Ἰηΐογρτο- 
ἰαἴτι8 δογέθηιν, ζογέιηαην ψιαηιοιηᾳιιθ.᾽" 
5ΟΗΝ. 

ὕβριν] Ἐυτιδίτα Θχοιδβαΐῦ βοῦν. Ῥαπερ. 
ς. 29ϑὥ. ΜΟΒΌΣ. Μοχ ἐκεῖνοι βαπί 
ϑραγίδηϊ. Μ΄, δίθρῃ. ΤΠηθβ. 85. ν. Ρ. 
4010 

11. ἐπιτίμους] [πἰθδ.] 18. (ἸΒ516118 
Οἰντπη ΤῸ 5. ὕπτὴ ρου θα αὔτ, ατ180 
εἰμοριῳ αὖ ΟΡΡΥΙΠΙΘγθηὔτ" οὔ ΘΟΠΟΟΥΓ- 
ἴὰ Οἰν! απ ἢγτηαγθίασ, [αδοίπση οϑί, 

τορδηΐο ΡῬαίσοο]αθ, ἀροτθίαπι ἀδ τὸ. 
56 {π|6η 6118. ἴῃ Ἰηὐορταϊη ἀτίμοις, οὐἾτι5 

ΨΟΥΌῚ Υνἱπὶ ΟἸΠΠΘΠῚ β1π|ι] ΘΧρ] σαν], 
4] μος παιταΐ, ΑπαοοΙα68 46 Μυβίε- 
ΤΙΒ Ὁ. 25. δ᾽ ΘΟΏΒ11 ἸΡΒΙΒ 1Π6Πὶ 
Ρ-. 85. [Ιἄαδπὶ οἱϊπὶ [αούαπη δοάθπῃ 
ΠΟΏΒ110 πᾶῦγαΐ Ὀ6110 Μδάϊοο Ρ]αΐαν- 
σι ἴῃ ΤΠοηηϊβίοοθ. Ρ]υτα ἰδιηθῃ 
τ] Πο8. ὕτπιπὶ ἔπ|]588 ΑΙΠΘΠίθΠ868, Ρᾶ- 
[6 ὁΧ ᾿γϑία. Ρ. 779: Ὑμεῖς δὲ οὕτω 
διετέθητε, τοὺς “μὲν φεύγοντας κατεδέ- 
ἕασθε, τοὺς δ᾽ ἀτίμους ἐπιτίμους ἐποιή- 
σατε, τοῖς δ᾽ ἄλλοις περὶ ὁμονοίας ὅρ- 
κους ὦμνυτε. 0ῷΗΝ, 

ἐκαρτέρουν] Ρ] αἰ Αγομιι8 ἔωγ8. ο. 14. 
ἀντεῖχον. ΟΗΝ 

ἐπελελοίπει Β. (ὐδἰοτὶ ἐπιλελοίπει. 
παρ᾽ Β.}).Ν.. Οδίουι! παρά. ΠἸάΘτα τηοΧχ 

σύμμαχοι---συνθήκας. (ὐδίογ! ξύμμα- 
χοι---ξυνθήκας. 

εἶναι Λακεδαιμονίοις] [ηΐον πος Β. 
ααδίζιογν ᾿Ἰ ἴθ γὰ8 Θγαβὶῦ, Πα υατη Ροϑβῦ- 
Τϑτηδ [αϊῦ ἡ. 

12. κύριος] Οὐοηῖ. δα Ἀδρ. [,Δο. 
13, 10. οὐ Ἰηἴτὰ 2, 4. 238. ΒΟῊΝ. 

12. ἐν Σελλασίᾳ) ῬΟΙΥ ΙΒ τύ, 21. 
ΘΧΘΙΟΙΪ τΠΔ ΡΟΥΠΟοίαββο αἱ δα 6 11ὰ- 
βίατῃ, τὖὖῦ τηὰηθ ροββοῦ 1 ἀοοηϊοδτη 1ῃ- 
οαγβατθ, (ΟὈὐπίγα Ῥαιιβδηϊαβ 2, 38. οἱ 



15 σθαι. 
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’ “ Δ. ῪΩ ἘΝ ᾽ὔ ΓΕ. ΝΟ ΟΝ, Δ Ψ 
σίον] τῆς ακωνικῆς και ἐπύθοντο οἱ ἐφοροι αὐτῶν ἃ ἔλεγον, 

ΕΩ Ψ ᾿ λον ον ᾽ ᾿ . " , 
οντα οιἰαπερ και προς Αγιν, αὐτόθεν αὐυὐτοὺυς εκέλευον απίιεναίς 

, , , 

14 καὶ εἴ τι δέονται εἰρήνης, κάλλιον ἥκειν βουλευσαμένους. οἱ δὲ 
’ 9 Α» ἍἉ»» “ὔ ὃ δ ’ Ἂ “- “" κ Ὰ 

πρέσβεις ἐπεὶ ὮΚκον Οἰκαοε Και απηγγει αν Ταῦτα Εἰς, Τὴν πολινς 

᾿] ’ ΟΜΝ, »-»- 

ἀθυμία ἐνέπεσε πᾶσιν" ᾧοντο γὰρ ἀνδραποδισθήσεσθαι, καὶ 
Ψ “Δ ’ 8... ἃ , ᾿ ω ΩΡ, - 
ἕως ἂν πεμπωσιν ἑτέρους πρέσβεις, πολλοὺς τῷ λιμῷ ἀπολεῖ- 

συμβουλεύειν" 

περὶ δὲ τῶν τειχῶν τῆς καθαιρέσεως οὐδεὶς ἐβούλετο 

᾿Αρχέστρατος γὰρ εἰπὼν ἐν τῆ βουλῆ ΔΛακε- 
; ’ ου χὺ ᾿] . 

δαιμονίοις κρατιστον εἶναι ἐφ᾽ οἷς προυκαλοῦντο εἰρήνην ποι- 

εἶσθαι, ἐδέθη" προὐκαλοῦντο δὲ τῶν μακρῶν τειχῶν ἐπὶ δέκα 

σταδίους καθελεῖν ἑκατέρου" ἐγένετο δὲ ψήφισμα μὴ ἐξεῖναι 

8,1. ἴῃ ἰρβὰ [δοοηϊοα ΡΟΊΘΓΘ νἹαθίιτ 
6] βίη. ΒΟῊΝ, ΟΘιδιηοῦτοπη πλη- 
σίον ἀο]επί Καωρρθηιῖβ οἵ ΟἸϊπίομτιβ 
Ἐαϑί. νοἱ]. 2. Ρ. 404. 64. ἐογί. 

οἱ ἔφοροι αὐτῶν Β.1).Ε.Η.1.Κ. Ὁε- 
[67] αὐτῶν οἱ ἔφοροι. 

14. πᾶσιν) ἤδη πᾶσιν ΚΚ. 
ἀνδραποδισθήσεσθαι) δὲ ἴῃ ΤαβιιΓα 

ὉΠ|115 ᾿ΓΓοτο Β. 
15. ἐβούλετο Β.Ο. ΕΗ... Οε- 

[6ΥἹ ἠβούλετο. 
συμβουλεύειν ὈΠ 8... (ὐδίοι 

ξυμβουλεύειν. 
᾿Αρχέστρατος)] ἴ,γ5185 6118 ἴῃ Πᾶς 

Υ6 ΠΟῚ Τηθιη]η1Ὁ. [5 δϑῦ οσ]5 αἸούαμη 
ἦς ΑἸοϊθΙα6 οχ ΤΠΘορηγαβίο τοΐοσὶ 
ΡΙαΐΑγο τι Α]ΟῸ}. ας. τό. 1 γβδηαγ. 
6.109. ΕὐαΠ 61 ΤΠ ΠΟΥ 6 ν] θίμυ" [ἢ 
ῬΠοοίομθ ας. 324. ΞΟΗΝ. 

, Δακεδαιμονίοις κράτιστον εἶναι---εἰ- 
ρήνην ποιεῖσθαι] ΧΥ οἰβ]κῖιι5. Δατηοπαὶΐ 
ἀαίνιιπι Λακεδαιμονίοις ΡΟΥΏΠΟΓα δα 
γ ῦθα Ροβίγθπια. ΑἸ10Ὶ ἰἀπηθη Χομπο- 
Ῥῇοη εἰρήνην ποιεῖσθαι πρός τινα ΑἸχΊί. 
5ΟΗΝ 

προὐκαλοῦντο 10. εἴ σοπίϊππο Β.Ὁ.Υ. 
Οεἴουὶ προεκαλοῦντο. 

ἑκατέρου Β.1).1.Ν. ΟὐεἰοΥ! ἑκάτερον. 
ΑΠΙπηδανουθς αὐΐοθη Μοῖποῖκ. Οὐοιη. 
νΟ]. 2, Ρ. 220, ἑκάτερον ΧΕΘΠΟΡΠΟΠίρτη 
εὐ ΤΠ γϑίδτη, ᾿ηΐγα οἰΐ. Ὁ ΟΠ ΘΙάΘΓΟ, 
αἴσοσθ νἹ ἀθΥ] τησσιπὶ ΡΠ ΔΙ θυ] στη οἵ 
ἀΌΡΙΟχ Ρίγαιοὶ Ὀγαοῆϊπιπη. [Ιηΐου ΡῚ- 
ΤΑΙΟΌΤη ΘηΪτὴ δῖνα ὈΟγΘα]οπὶ οἵ ΡΠ 4]6- 
ΤΊ ΟΠ αὶ ᾿ηίου]δοϊθαΐ δυιβίγα]]8, τὸ 
διὰ μέσου τεῖχος ν6] Νότιον νοσαθᾶ- 
[Γ, 564 ᾿ηίθγάστη ἃ ὈΟΥΘΔ]1, Οὐ] π18 
αδϑὶ βαρ] οπηθηΐατη βϑϑϑί, ΠΟῚ α]8- 
Ὁησυίαγ, αὖ ἀπο ζαηΐτιΠη Τ]ΘΙΠΟΥΘΉ 11 
ῬΓῸ {τριι5. ΟὉηΐ. ΜΏΠΙΕΓν. 1)6 τππη]- 

ΠΊΘη[15 ΑἸΠΘΠΆΓατη (ὑΟτητηθηΐ. 1, 5. 9 
58646ᾳ. ΝΙΘΌΌἢγ. ὅ.Π0]. Ὠ]ϑί. νΟ]. 2: 
Ρατγΐ. 2, ἢ. 107. “ΗδΙΡροοδίο {Γ68 τηπι- 
ΤΟΒ ξαΐθθ6 αἰΐ, Βόρειον, Νότιον εἴ ΡΠε- 
ἸΘΓΙΟ Τα ; ΠΟΥΤΤη τη α τὴ 56 διὰ μέσου 
αϊοὶ Νότιον. Αὐ [8111 ΘΌΤη αἷὉ Ν᾽ 4] 6βὶὰ8 ; 
6586 ΘΏ]Ιη τὸ διὰ μέσου τεῖχος Ἰάθτη ΟἸΓῚ 
ΤΩΤΙΥ]Β 5611 ΟΥ̓ 115. ἸΟΏΡΊΒ, 4] 115 
Ἰρϑῖιπη ΟΡΡΙ ἀτιπὶ οτπὰ ῬΊΓΘΘΘΟ ογαΐ σοη- 
Ἰιποίαμη ; δαῖη ἴδηηθῃ ΡΔΥΘΠΊ, Π1186 
1ηΐο6  Ορρι στη οἵ ρογύπμη ᾿πίθυτη θα] 
εγδῖ, {τ|1586 ἀἸοίδτη τὸ διὰ μέσου τεῖχος. 
ἨἈδοείθ μος Ν᾽ θββὶτιβ οοπίσγα Μοιυγβιτ πη 
ἀοοοῦ οχ Ἰοοοὸ )1οηῖβ ΟΠ γγϑβοϑβί. Οταΐ. 
ΟΡ τοῦς ὉΠ: εῖβκ. : Καίτοι διακο- 
σίων σταδίων εἶναι τὴν περίμετρον τῶν 
᾿Αθηνῶν τοῦ Πειραιῶς συντιθεμένου καὶ 
τῶν διὰ μέσου τειχῶν πρὸς τὸν περί- 
βολον τοῦ ἄστεος" οἰκεῖσθαι γὰρ πάλαι 
καὶ ταῦτα ξύμπαντα. Ἦφος Ἰπίοτ ΡΙ- 
ΓΕΘΘΌΤΩ οὖ Ορρι στα ὈγδοἸα 56ῖι ΤηΤΙΤῚ 
ογαηΐ ἸοΟΠρΊ πα η6. Ρ]τι5 απὰπη 90 5ΐἴδ- 
ἀϊογαχῃ, αὖ ἀ6 ΓΘ βίος θ Π1ο Οταΐ. 
25,» Ρ. 521: Τὸν Πειραιᾷ τειχίσαι πλει- 
όνων ἢ ἐνενήκοντα σταδίων. [γ5]α8 
σοηίγα Αρογδίιμη ἢ. 451. Ὠδισγαΐ ἴῃ 
Γῆ ΡΟΡῸΪ: σΟΠοΙοΠ6, ΠῚ Ἰαραί! 6 
Ῥᾶςβ Τ1]581 τϑαϊογαηΐ, 88. ΘΟ ΠἸΟΠ 68 
ἔαϊββθ ΡιΌροβιίαβ : Ελ κατασκαφείη 
τῶν τειχῶν τῶν μακρῶν ἐπὶ δέκα στά- 
δια ἑκατέρου. [π6]]Πσὶύατ Ἰΐδεια βό- 
ρειον καὶ νότιον τεῖχος 810 νο66 ἑκά- 
τερον. Πεῖηα6 ΡΕΓρῚς υγ8148 : Τότε 
ὑμεῖς οὐκ ἠνέσχεσθε ἀκούσαντες περὶ 

τῶν τειχῶν τῆς κατασκαφῆς, Κλεοφῶν 
, ΕΣ 

Τε ὑπὲρ ὑμῶν παντῶν “ἀναστὰς ἀντεῖ- 

ΤΕ 5. ὡς οὐδενὶ τρόπῳ οἷόν ΠῈ εἴη ποιεῖν 

ταῦτα. Μετὰ δὲ ταῦτα Θηραμένης ἐπι- 
βουλεύων τῷ πλήθει ἀναστὰς λέγει 
ὅτι, ἐὰν αὐτὸν ἕλησθε περὶ τῆς εἰρήνης 

α 

[9] 
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τό περὶ τούτων συμβουλεύειν. τοιούτων δὲ ὄντων Θηραμένης ἐν [10] 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒΚ ΗΙΞΤ'. 6Β. 

3 ’ ο , 5 ’ 3. «Ὁ ’ Ν ’ 

ἐκκλησίᾳ εἶπεν ὅτι εἰ βούλονται αὐτὸν πέμψαι παρὰ Λύσαν- 

δρον, εἰδὼς ἥξει Λακεδαιμονίους πότερον ἐξανδραποδίσασθαι 
κ᾿ , ’ ς , κ᾿ » -ὠ “ἃ " 

τὴν πόλιν βουλόμενοι ἀντέχουσι περὶ τῶν τειχῶν ἢ πίστεως 

ἕνεκα. πεμφθεὶς δὲ διέτριβε παρὰ Λυσάνδρῳ τρεῖς μῆνας καὶ 
- “ι - Α Ἁ 3 

πλεῖον, ἐπιτηρῶν ὁπότε ᾿Αθηναῖοι ἔμελλον διὰ τὸ ἐπιλελοι- 

πρεσβευτὴν αὐτοκράτορα, ποιήσει, ὥστε 
μήτε τῶν τειχῶν διέχειν (16ρ. διελεῖν) 
μηδ᾽ ἄλλο τὴν πόλιν ἐλαττῶσαι μηδέν" 
οἴοιτο δὲ καὶ ἄλλο τι ἀγαθὸν παρὰ 
Λακεδαιμονίων τῇ πόλει εὑρήσεσθαι. 
πεισθέντες δὲ ὑμεῖς εἵλεσθε ἐκεῖνον 
πρεσβευτὴν αὐτοκράτορα, ὃν τῷ προ- 
τέρῳ ἔτει στρατηγὸν χειροτονηθέντα 
ἀπεδοκιμάσατε.---ἐκεῖνος μὲν οὖν ἐλθὼν 
εἰς Λακεδαίμονα ἔμενεν ἐκεῖ πολὺν χρό- 
νον---οἱ δ᾽ ἐνθάδε ὑπομένοντες καὶ ἐπι- 
βουλεύοντες. καταλῦσαι τὴν δημοκρα- 
τίαν εἰς ἀγῶνα Κλεοφῶντα καθιστᾶσι. 
πρόφασιν μὲν, ὅτι οὐκ ἦλθεν εἰς τὰ 
ὅπλα ἀναπαυσόμενος, τὸ δ᾽ ἀληθὲς, ὃ ὅτι 
ἀντεῖπεν ὑπὲρ ὑμῶν μὴ καθαιρεῖν τὰ 
τείχη. ἐκεῖνον μὲν οὖν--- ἀπέκτειναν ἐν 
τῇ προφάσει ταύτῃ. Θηραμένης δὲ 
ὕστερον ἀφικνεῖται. -- προσιόντες δ᾽ αὐ- 
τῷ τῶν στρατηγῶν τινες καὶ τῶν ταξι- 
άρχων (ὧν ἢ ἢν Στρομβιχίδης καὶ Διο- 
νυσόδωρος) ἠγανάκτουν σφόδρα. ἦλθε 
γὰρ φέρων εἰρήνην τοιαύτην---ἢν γὰρ 
ἀντὶ μὲν τοῦ ἐπὶ δέκα στάδια τῶν μα- 
κρῶν τειχῶν διελεῖν ὅλα τὰ μακρὰ 
τείχη διασκάψνιι----τάς τε ναῦς παρα- 
δοῦναι τοῖς Λακεδαιμονίοις καὶ τὸ περὶ 
τὸν Πειραιᾶ τεῖχος περιελεῖν. Ιάθτῃ 
6: Ἐναϊοβίῃ. Ῥ. 124: Οἵτινες καὶ τὰ 
περὶ τὴν ᾿Αττικὴν φρούρια καθεῖλον καὶ 
ὑμῖν ἐδήλωσαν ὅτι οὐδὲ τὸν Πειραιᾶ 
προσταττόντων Λακεδαιμονίων καθεῖ- 
λον, ἀλλὰ οἷς αὐτοῖς οὕτω τὴν ἀρχὴν 
βεβαιοτέραν εἶναι ἐνόμιζον. αιθηὶ ἰο- 
οατὴ Θ᾽ αἰΐο ἴῃ [βοΐοη. Απᾶοο. Ρ. 
240. ΤσοΥρὶ ἴα: Ὑμᾶς ἐδούλωσαν 
(οατα Αγ ]ονο οὐ Μαγκ]δη 0), οἵτινες 
τὸν Πειραιᾶ οὐδὲ προστ. Λακ. περι- 
εἴλον, ἀλλ᾽ ὅτι αὑτοῖς οἴ οοἴ. Απίεο- 
αυδιη νΘΙῸ ΘΟΠΟΙΟ Ὠδρδγθῦιν 6 ΠῚ8 
ΘΟΠαΙΠΠΟμἸθτι8 Ρδοῖβ, ΠΓ ΠΘΓΆΤ 6 Π685. οἱ- 
νὶθ8 δηΐθα ΠΟΙ 15 ἋἸἸΟἸ ΠΥ ἰτητηϊ- 
51586 ἀσοιιδαΐουθβ, Π6 1ῃ ΘΟΠΟΙΟΠ6 Ρο- 
ΡαΪαπι ἃ Ρᾶοθ Ργοροπθηα ἀρβίθγθ- 
γτοηῦ. [ἄθιὴ [ςγβϑῖαβ σοηΐγα ΝΙοοιηᾶ- 
οἤτπὶ Ρ. 847. ϑϑαίγγασῃ αἱῦ Οδρϊ- 
ΒΙΘΏΒ6 ΠῚ) ΡΘΥΒΙΙ 515586. Βοηδῦα! αὖ ΟἸθο- 
Ρῃοη νἱποίιβ ᾿π6]Ἰοῖο ὑγδαθυθῦιγ ; οἵ 

Ρ. 849. εδβθπιὶ παγγαΐ, 4188 δηΐθα 16- 
[11]. 1)6 Ἰερ;δίϊοπθ ΤῊ ΘΓατηθηΐβ ἰάθη 
Ρ. 427: Αὐτὸς ἐπαγγειλάμενος σώσειν 
τὴν πόλιν---ἀφάσκων πρᾶγμα εὑρηκέναι 
μέγα καὶ πολλοῦ ἄξιον. ὑπέσχετο δὲ 
εἰρήνην ποιήσειν μήτε ὅμηρα δοὺς μήτε 
τὰ τείχη καθελ ὼν μήτε τὰς ναῦς παρα- 

δούς. ταῦτα δὲ εἰπεῖν μὲν οὐδενὶ ἢθέ- 
λησε, ἐκέλευσε δ᾽ αὑτῷ πιστεύειν. 
ὑμεῖς δὲ---πραττούσης μὲν τῆς ἐν ̓ Ἀρείῳ 
πάγῳ βουλῆς σωτηρίαν, ἀντιλεγόντων 
δὲ πολλῶν Θηραμένει---ὅὠμως ἐπετρέ- 
ψατε αὐτῷ πατρίδα. Οδο ἀ6 ΟὈ5161- 
Ὀὰ5 101 αἀἸοιπηΐατ, [ογτΐαϑϑθ ἰαΐϊθηΐξ ἴῃ 
γ 15 ἀθουθῦ Γϑοραἀφοτηοπϊοσυτα δραὰ 
ΡΙυξΑτομθῃ : Α χρὴ δοῖτε. 46 αὰο 
Ἰηἴτα.᾽ ΒΟΗΝ. 

μὴ] καὶ Κ. 
τό. τοιούτων δὲ ὄντων] Βεοΐα τηο- 

θϊύ ὙΥ εἰβκιβ ἄθθϑβα γοοαθα]ιτη 81]1- 
ααοά, νοὶ τῶν πραγμάτων. ΑἸΠΌῚ 
τούτων ΔααΙΓΠῈ ἸερτίαΓ. ΘΙΤΏ115 οβὲ 
ἸοσὰΒ 2, 4, 29: Οὕτω δὲ προχωρούν- 
των. 5ΟΗΝ. 

ἐν ἐκκλησίᾳ εἶπεν] εἶπεν ἐν ἐκκλη- 
σίᾳ Β. 

εἰδὼς ἥξει] Νόοη δῃϊτηδάνεγβα Αἵ- 
ὅσα γουθοσιπὶ βίσπούπγα ᾿ῳθο πον 8 
ομχθημάαθαΐ παρὰ Λύσανδρον καὶ Λα- 
κεδαιμονίους εἰδὼς ἥξει. ὥρα Θδπὶ 
σΟὨ] ΘΟ ΓΔ ΠῚ ἰᾶτα ΟἸ]Ἰπὶ το]θοὶδ τη]. 
Ῥοχγίαϑβ, ροβϑύ δὰπὶ Μογὰβ. ΒΟῊΝ. 

ἀντέχουσι]͵ Θυοα [ῳΘοΠοϊανῖαβ 86 
ΤΘΡΘΓΙΒΒ6 ΠΘΒΟΙΟ ἘΠῚ αἰΐ, ΓΘΒΟΥΊΡΒΙ ΡΤῸ 
Βουρίατα ΠΡτογ τη ἀνέχουσι. ἴῃ ὁ 
ΤῸΡ. 1, 4, 2, οὐδὲν ἐδύνατο ἀντιλέγειν 
μὴ οὐ χαρίζεσθαι, οοοχ (ἀπο! ογὈγύ. 
ἀντέχειν. Οοηΐ. ἀ6 γεῦθο Ν᾽ ΔΙ κομδυ, 
δα ΗἩεοτγοαοί. 7, τοδ. 5ΟΗΝ. 

τρεῖς μῆνας καὶ πλείω] ΑἩ χρόνον 
ἸηΓε]]ΠἸρῖτατ ὃ ΒΟΉΝ, βουρϑὶ πλεῖον. 
Ωποπιοάο ΒΘ ββίτηθ ρθοοατὶ ἴῃ ΠὈ}]8 
ΤΠ 1015. ΟἸττη δα πο Ἰοοσ πὴ ΘΧΘΙΊΡ]1Β 
Οϑίθηαι, ας τορϑίία βαηΐ δὲ 168. 
ϑίθρμΔη1, οὐ ἔδο!]6 του θη 8}}18. δὰ- 
ΒΘΙῚ Ροββιηῦ, ραγθτη Δ πὶ ΟΘΟΥΓΘΟΙΙΒ 
Ραγῦπι ηοηά μη. 

ἐπιτηρῶν] δος Δηϊπηιπη ΤΠΘτγατηο- 

Α. 6. 



405. 

, Ν κα “ “ Χχὲ ε ν᾿ ’ 
τῆν ἬΡαι “ΤΌΡν σιτον αἸἴαντα τι τις εγοι ομο ογήσειν. 

1 ὃ 

10 εἶναι εἰρήνης καὶ πολέμου. Θηραμένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις [12] 

ΒΟ ΌΚΟ ΤΙ, 89 

᾿ ὦ ; ᾿ " " " ᾽ ’ “ ἃς ῬΆ Δ 
δ᾽ ἧκε τετάρτῳ μηνί, ἀπήγγειλεν ἐν ἐκκλησίᾳ τι αὐτὸν Δυ- 

͵ ι ’ 5 ’, 5 Δ ὃ ; . Ἄ 
σανδρος τεῶς μεν κατέχοι, ειἰτΤ ὰ κελεύοι εις ακΚκεοαιμονα ιεναᾶι 

ε Ν κ ᾿ Χ 9 ΄σ Φ Ἕν 3 “ 9 Ν ᾿ ᾽ , 

οὐ “γὰρ εἶναι κύριος ὧν ἐρωτῷτο ὑπ αὐτοῦ, ἀλλα τοὺς εφορους. 
Ἀ ΄“ ς ὔ " “ ; "5 , 

μετα ταῦτα ἡ ρέθη πρεσβευτὴς εἰς Λακεδαίμονα αὐτοκράτωρ 
ἡ πον 

δέκατος αυτος. 

3 

λοῦντα μετ ἄλλων Λακεδαιμονίων 

Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεμψεν ἀγγε- 

᾿Αριστοτέλην, φυγάδα 

᾿Αθηναῖον ὄντα, ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραμένει ἐκείνους κυρίους 

ὌΝ ΘΙ δ ΟΥ πφὶ , ν᾿ ΄ ἥδ 8.1 τς ’ , ῳ 
ἐπεὶ ἦσαν εν Σελλασίᾳ, ερωτώμενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν 

Ω 4 ε μ“ ν " Ν “ ον 
εἶπον ὃτι αὐτοκράτορες περὶ εἰρήνης, μετὰ ταῦτα οἱ ἐφοροι 

“- ᾿] ’; ᾿] ’; 

καλεῖν ἐκελευὸν αὐὑτοῦυς. 
᾽ κ 5. ΣΝ ᾽ , . , . 
ἐπεὶ δ᾽ ἧκον, ἐκκλησίαν ἐποίησαν, ἐν 

ἡ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι μάλιστα, πολλοὶ δὲ καὶ 

ἄλλοι τῶν ᾿ Ελλήνων, μὴ σπένδεσθαι ᾿Αθηναίοις, ἀλλ᾽ ἐξαιρεῖν. 

59 Λακεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν πόλιν ᾿Εἰλληνίδα ἀνδραποδιεῖν 

Π1Β Θ1ΠῚ ΠΟΌῚΒ ῬγΟάδγα ν] ἀθηαγ, 488- 
θὰ ῬΙηχὶῦ ΠΥ 8148 1ῃ ΟΥΔΙΙΟΠΙτι8. θ6Π6 
ΤΠ ]115. (ὐδίθγι πη οχ ΒΡ] αἴδγοῇο «. [4. 
ΤΠ ΘΠ] 5888 οροτγίοί 1 υβαηασγιμη 1η- 
ἴθγθα ΑΌ11556 1 Αβϑίδιη, ππᾶθ σοηβί- 
{15 ον! α 118 (ἀτδοοὶβ τϑαπῦ δα οὔ- 
Β:6]ἸΊοποῖη. 5ΟΌΗΝ,. 

ἅπαντα) ΤηζοΓΡΙοίθΒ οὐτὴ σῖτον 71η- 
διπῖ. ΟΥΤΟΡ. 7».4»14: Πάντα πει- 
ρωμένους ποιεῖν, ὃ τι ᾧοντο αὐτῷ χα- 

ριεῖσθαι. (πῇ. ἸθΙάδια 1, 6, 11. 3» 3» 
6. εἴ 41ῦ᾽΄. 5ΟΗΝ. 

λέγοι] λέγει Ε΄. 
17. τετάρτῳ [).1).Η.Ψ. Οδίον τῷ 

τετάρτῳ. 
κατέχοι Β. ἘΈΙΝ, Οείοτὶ κατέχει. 
κελεύοι ΒΥ. Οεἰουῖ κελεύει. 
18. ἐκείνους] ᾿κείνους Ε΄. (ΟδζοΓ 

κείνους. ΟΟΥΤΟΧΙΐ ΤηΔΥΡῸ [(ΘΟΠΟ]ΑΨΊ]. 
10. ἐρωτώμενοι δὲ Β. . Ε. Η. 1. ἣς 

Οδίθυὶ ἐρωτώμενοι. 1 ΙΒ] ΠΟ ΠΟ ΠΘιὴ 
τηδ]οσοη ροβϑύ περὶ εἰρήνης τηπίαγ!ξ 
ΘΟΒ ΘΙ 6.8. 

ἐκέλευον αὐτοὺς ΒΒ.) .ΕῸΚ. (ὐεξίοι 
ἐκέλευον. 

ἐξαιρεῖν) [(6π| τοίου αν ἰηΠὰ 6, 5. 
ΑὙοΐοῦ ἔα ϑθηϊθηςοθ. Δοοῦθε. Ετϊδη- 
{πΠ85 ΤΉΘΌΔηα5, ἀοοθηίθ ΡΙαίΑτοἢ. 
ΠγβΆ ΠΥ] ο. 15. εἷς ἀνὴρ ζυϊῦ, ἀαοίογθ 
ἴρβο Χοπορμοηΐα πῆγα 3, 5. Ρδ]πηο- 
γἴ8. Εὐχθγοιί. μ. 63. εὖ ΝΥ βββθίπρ.. δὰ 
ΠΙοσοΥ. 15, 65. εχ Ὁἱρίαπο ἴῃ 1)6- 
τηοβίμθηριη αἴἴουιηΐ Ἰοσατη, πὶ Επι- 

Δηΐῃτι5 πουηϊηδίασ. Μα]θ, αὐ νἀδίαν. 
Αρυὰ ΡΙαΐαγοθτπ) 46 (ἀθηϊο ϑοουαῦ!8 
Ρ. 586 ΚΕ, οϑδῇ Ηγνραίοσοσιιβ ὁ Ἔριάν- 
θους. Α Ραυβδηΐϊᾶ 10, 9. ΠΙς 1088 1γ- 
ΒΔ ΠΟΤῚ ΘΟΙΏ6Β. ΔΡΡΕ]]αΐαν ᾿Ερειάνθης ὁ 
Βοιώτιος. )οΙπμοβίμθηθθ ο. 4 βοῃϊη. 
Ῥ. 3261. 46 ῬΠΟσΟΘΉΒΙΡιΙΒ : ̓ Αλλὰ μὴν 
ὅτι τὴν ἐναντίαν ποτὲ Θηβαίοις ψῆφον 
ἔθεντο οὗτοι περὶ ὑμῶν ὑπὲρ ἀνδραπο- 
δισμοῦ προτεθεῖσαν ὑμῶν ἔγωγε ἀκούω. 
ὉΡῚ1 56 Π0]. οοα. Απραβί. Ρ. 157. Εὔαν- 
θον "ΠΟ Δπτιτη Πποιηϊπδΐί, οὐ ῬΠοςθη- 
505. {Ἰθιιῦ αἰἸοσίατη μὴ ἑτερόφθαλ- 
μον τὴν Ἑλλάδα ποιῆσαι. ὅΟΗΝ, 

20. Λακεδαιμόνιοι] ῬΟΪΥΘΠᾺΒ 1, 45» 
1. Πυγβαηάγιτη αἷΐ ἸΠΡΥΊΤΩΪΒ οὈβαἐῖβϑα 
αποτηϊπαβ ΑἸΠοπδ αο]ογθηΐαγσ, ὅ88ά 
18 τηυ]έα 811 δἴϊδτη ὑὰγραν. [46 6- 
ἀδουηοη] οσατὴ {πτη 8]161118 ΟἸΧΊ586. ἴρυ- 
[ῸΤ 856 ΠΟῚ ῬΑΒΒΕΠΓῸΒ 6588 τὴν Ἑλλάδα 
ἑτερόφθαλμον ἢοΥΙ, πατγαηΐθ ΑὙΊΒΌα 6 
Οὐ. 1ιϑυςίτϊς. Ρ. 120. 1)6 [μϑρί Πρ τὸ- 
ἔεσέ Αὐσὶϑίοίθιθβ Ἀποίουϊο. 3, 10. ΘΠ 
Τ,ΔοΘ ας 1158. ΒΕ ΘΟΌ ΓΘ Πα τΠ σΘΠΒβιι- 
1586, πος περιϊδεῖν τὴν “Ἑλλάδα ἑτερό- 
φθαλμὸον γενομένην. Εχ Αγϊδίοίε!θ 
ΤΡ ῦς Ρ]αΐαγομιιΒ Ργωςθρί. ἘοΙΡ. 
σογθπα. Ρ. 8053 Δ. [μβρῦπθπ πῆς τὸν 
ἐκ Κοίλης ἴα!]5886, οὖ αἸοίατη δα ἰθιη- 
Ροτὰ [ωϑοἰ]οη ΡΌρΡΏΔΠῚ ᾿ηβεϑοιιζα 
ΡΟ ΓΠΘγθ, ροβϑυ Δ οἱῆιιβ ργαῖ. δὰ 
Τρίϊη. Ρ. 45. ΟἼτηοη ἴῃ 51Π2}}} σᾶ 
Τ᾿ ΔΟΘἀθοΠΟΠ118 αἰχὶῦ μήτε τὴν Ἑλλάδα 

α 2 

ἐπεὶ [11] 
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μέγα ἀγαθὸν εἰργασμένην ἐν τοῖς μεγίστοις κινδύνοις γενο- 
΄ ’ “ ᾿ ’ Α 

μένοις τῇ ᾿λλαδι, ἀλλ᾽ ἐποιοῦντο εἰρήνην ἐφ᾽ ᾧ τὰ τε μακρὰ 

τείχη καὶ τὸν Πειραιᾶ καθελόντας καὶ τὰς ναῦς πλὴν δώδεκα 
᾿ Α Α ᾿ ’ ᾿ :.] Ἁ » Ἁ Α 

παραδόντας καὶ τοὺς φυγάδας καθέντας τον αὐτὸν ἐχθρὸν καὶ 
, ’ Δ ὃ ’, [χὰ Ά ἈἉ “- κ 

φίλον νομίζοντας ακεδαιμονίοις ἕπεσθαι καὶ κατὰ γῆν και 
Ν ἰ Φ «᾿ ς “ 

κατὰ θάλατταν ὅποι ἂν ἡγῶνται. 
εἰ ΄ι , 3 ’ “ ᾿ν] Ν 3 ’ Ἄ ’ 

αὐτῷ πρέσβεις ἐπανέφερον ταῦτα εἰς τὰς Αθήνας. εἰσιόντας 
᾿] ο Α »᾽ “ Α ’ὔ Ἂ ᾿᾽ 

δ᾽ αὐτοὺς ὄχλος περιεχεῖτο πολὺς, φοβούμενοι μη ἄπρακτοι 

χωλὴν μήτε τὴν πόλιν (ΛΕΙθΠ88) ἕτε- 
ρόζυγα περιϊδεῖν γεγενημένην, ΤοΐογΘηΐΘ 
ΡΙαΐαγομο ΟἸμη. ὁ. τό. Μαυϊΐίο εἶο- 
ΘΔΠΓΙΟΥ 116 Ὁ Οαι}15 ααατη ἤξθο ἃ 11- 
Ὀ6116 {γα ηβ]αῖα πηθίδ ΠΟΤᾺ. 5ΟΗΝ, 
εἰργασμένην εἰργασαμένην [ὰ. 
γενομένοις ΒΟ. ν. (δου 

γενομένην. ““ὦ μέγα ἀγαθὸν σὺ τοῖς 
φίλοις εδὲ ἴῃ ΟΥΤΌΡ. 5. 3.20. Νεβαᾷὰθ 
Θαυ 61 1ΠΗΠΟΥ ΔΡΌΟΥ ΘΙ ΤΩ]Π] 5011ρΡ- 
[ΌΓΆΤΗ μᾶπο γἹ ου!, ἀδ]θίο ουτὴ Ζϑιηῖο 
εἰργασμένην, 864 ΡΙΓΟΡΙΟΙ (ΟΘΙΟῸΠῚ 
δαοτοτγιαἴθιη ἀπριο. ΒΟΉΝ, Νβἐ 
ἀαδιϊαη τη απ] θη γΘΥ βϑ᾽ Πηδ τη 6886 
ΟΡ ΠΊΟΤΤΙΠῚ ΒΟΥ Ρ αι 8Π1. 

τὸν Πειραιᾶ καθελόντας] [ΙΟαΟΙΒ : 
Τὰ μακρὰ σκέλη καὶ τὰ τείχη τοῦ Πει- 
ραιῶς περιελεῖν. [Ι͂π ἀδογοίο [,Δοραε- 
ΤΠΟΠ]ΟΥ Τὴ οὐδῦ : Καββαλόντες τὸν Πει- 
ραιᾶ καὶ τὰ μακρὰ σκέλη. Νιάθ βαριὰ 
δαὰ 8.15. ΒΟΗΝ. 

πλὴν δώδεκα] ΠΙΟάοΓΒ 12, Το, Ὁ] 
ΕΔ 5616ΠῚ ρ8015 σΟΠαΙΠΟΠ65 ΠαΙγαΐ, 50- 
145 αἀδοθα οὖ αὐἱάθη Ἰοηρὰβ ΠΑΥΘΒ 
Ῥοηϊῃ. Οπηβὶῦ δΐθιη ΧοπΟρῃΟη 1188 
 υιοάοτιβ οὖ ἀπάοοϊ68 48 ρ8οθ ἢ. 95. 
Παρθηῖ. [Ι͂ἢ σοπα ΠΟ η] 18. Θπὶπὶ {πώ 
Θὔατη τῶν πόλεων πασῶν ἐκχωρῆσαι. 
Απάοοϊάθβ ποιηϊηδίτη ροηΪζ [τ ὈΤΊ1Π2, 
ΒΟΥΤΤῚ, [ΘΙ πιπ. [ΙΘ΄ ΟΥτ 5. δχϑι- 
Ἰαση ἴῃ ἔθ θυ ΠΟῊ τηθπ]η1δ. (ὑδίθγιτη 
ἴῃ αθογοίο 1 Δοθαφουηοηϊοσιιπι (6. πιι- 
ΤΩΘΙῸ Ὠδνιαη ΠῚ] ογαΐ ἀθἢπηιζτη, 
564 15. ΔΙ ΓΟ ΓΥΒΔΠαΥῚ ααὶ ΔΡΊα]8 
ῬΟΥΙΙβθιβ αἰ ϑοοππαπτῃ Ρ]αΐαγο. 
Πγβαμά. (. 14: Περὶ τᾶν ναῶν τῶ πλά- 
θεος ὁκοῖόν τί κα τήνῳ δοκέῃ, ταῦτα 
ποιέετε, αὖ Ἰεσοπάθιτη ραῖο ΡΓῸ κατῆνι 
δαΐ κατῆνον. ΑἸ] οιηθη ἀρδηΐ καὶ τη- 
νεί. Αὖὐ τὰ ἀθθθθαΐ θβ88 τῷ ααΐ τοῖς 
τηνεί. Ῥτγοίογθα 10] δϑί χιοά ποη ἴῃ- 
Προ: Ταῦτα καὶ δρῶντες τὰν εἰράναν 
ἔχοιτε, ἃ χρὴ δοῖτε, καὶ τοὺς φυγάδας 
ἀνέντες, τι] νουθὰ ἃ χρὴ δοῖτε ὨΘΒΟΙΟ 

ασδπ ΠΟΙ ΠΠΟΠΘ ΠῚ ρῬΘΟΙΠἰΑΥΙΆ ΠῚ 51Ρ"- 
ἰβοδηΐα, οὰπὶ ΒΘ] ΘΠ 5 οογίθ 
ΟΥ̓ΙΠΘ Ρδνοῦϑο δαηΐ ςοο]]οοαΐα, αΐ 
δ βκιιβ οὐϊατη δατηοη. Εοτίαδβϑθ 
1Ἰη 6 ]Πστιπίαγ τὰ ὅμηρα, 46 ααϊθα8β 5ι11:- 
Ῥ͵ᾶ ὃ. 15. 6Χ ἴχγγβῖα τηοπα. (ὑδίθγατη 
ν᾽ 65 Ῥϑοὶβ ΘΟ ΠΟ 65 ἔπ]586 ἴπ ΡῈ] 85 
ταπίαΐαβ. [06 τηυγ]8 ΘΪπῚ ἸΟΠΡῚ5 τηϊ- 
[1π5 δηΐθα βθηβογαηῦ ποβίθβ. 18 88- 
ῬΙὰ δὰ 8.15. Αὐϑί 65 Γθαοίτ]οα 2, 
Ρ. 132: Τελευτῶντες δ᾽ ἐπὶ τοσοῦτον 
κατέσχον τοὺς πρέσβεις, ἕως πλήρη 
νεκρῶν ἐποίησαν τὴν πόλιν. καὶ ταύτην 
ἐπιθήκην κακῶν προσεξετίσαμεν αὐτοῖς. 
τηνικαῦτα δ᾽ ἐσπένδοντο ἐπὶ τῷ προσ- 
θεῖναί τι κακὸν, ἐπὶ τῷ παραδοῦναι μὲν 
ἡμᾶς αὐτοὺς τὰς ἐπιλοίπους ναῦς, κατα- 
σκάψαι δὲ αὐτοχειρίᾳ τὰ τείχη. ἴῃ 
ἘἈΠοαϊδοα Ρ᾿. 3272. εϑῇ : Ταῖς ἑαυτῶν 
χερσὶ κατασκαψάντων. [ἄδπὶ ἸθΙάθτα 
Ρ. 122. τῆδ]α οἰνιζαῖ]5 δπροῦ ἔπρα οἱ 
ΒΘΟΙΠΟΠΘ. ΒΘΥΨΟΥΙΠΊ, ΠΘΒ6Ὸ 40 ἃθ6- 
ἴογθ. [{8 γΘΓῸ 1Π6: : Καταλαβόντες τὸν 
εἴσπλουν εἶργον τὰ πλοῖα τοῦ Πειραιῶς. 

καὶ δὴ λιμὸς ἦν---ἀλλ᾽ ἐχομένων μὲν 
τῶν νήσων, ἐχομένων δὲ τῶν ἄλλων 
ἁπάντων κτημάτων, μεθεστηκότων δὲ 
οἰκετῶν, πορθουμένης δὲ τῆς χώρας ὑπὸ 
τῶν ἐν Δεκελείᾳ, τοῦ δ᾽ ἐδάφους ὄντος 
λοιποῦ τῇ πόλει. 50ἫΝ. 

κατάξαντας) Αουδύαμη ἤπης οἵ 81- 
Π11165 γϑυὶ ἄγω ἀατηπαν! ῬΏΓΥ ΠἰοΠιι8, 
δα απθῖη νἱᾶάθ Το θοκίαη. Ρ. 287. 
ΟΗΝ. καθέντας Β.).Η ΤΟΝ. κατα- 
θέντας Ο. ἘΚ. Ῥμοῦμιβ ἈΠ 6 ΒΎΔΙῚ- 
πηδίϊοὶ : Καθέντες, καταγαγόντες. ὅδϊς 
ΘΧΒΈ]65 αἸοπηΐα κατιέναι. 

νομίζοντας νομίζοντες Β. 
Ῥοβὲ Λακεδαιμονίοις ᾿πίογραπριηΐ 

Β.}. 
21. ἐπανέφερον, αὖ ΘΡῸ ΘΟΠ]ΘΟΘΡΆΤα 

δα ϑίθρμδμὶ 165. ν. ᾿Επαναφέρω, Ρ. 
1414, (Ὁ, ρῖὸ ἐπανεφέροντο, Β.1). 

Α.Ὁ. 

Θηραμένης δὲ καὶ οἱ σὺν [13] 



ἘΕΒΙΤΘΕΒΙΕΕ δὅ 

Ὡ“ Ἀ ἊΝ ΄ » 

ἥκοιεν" οὐ γὰρ ἔτι ἐνεχώρει μέλλειν διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀπολ- 

2) λυμένων τῷ λιμῷ. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἀπήγγελλον οἱ πρέσβεις 

μέλλειν ΟΠ ἘΚΈΛΚ. μέλειν Β. Οε- 
167] μένειν. 

22. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ] Πγϑὶὰβ Ρ. 428. 
46 'ΤΏΘΥπηθ πη : Ὃ δὲ ὧν μὲν ὑπέσχετο 
οὐδὲν ἔπραξεν---καὶ τὸ τελευταῖον οὐ 
πρότερον εἴασε τὴν ἐκκλησίαν γενέσθαι, 
ἕως ὁ λεγόμενος ὑπ᾽ ἐκείνου καιρὸς ἐπι- 
μελῶς ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐτηρήθη. καὶ μετε- 
πέμψατο μὲν τὰς μετὰ Λυσάνδρου ναῦς 
ἐκ Σάμου, ἐπεδήμησε δὲ τὸ τῶν πολε- 
μίων στρατόπεδον. τότε δὲ τούτων 
ὑπαρχόντων καὶ παρόντων Λυσάνδρου 
καὶ Φιλοχάρους καὶ Μιλτιάδου, περὶ τῆς 
πολιτείας τὴν ἐκκλησίαν ἐποίουν, ἵνα 
μήτε ῥήτωρ αὐτοῖς μηδεὶς ἐναντιοῖτο 
μήτε ἀπειλοῖτο, ὑμεῖς τε μὴ τὰ τῇ πό- 
λει συμφέροντα ἕλοισθε. (1 Ἰορθη- 
ἀαπὶ ἀπειλοῖτε ὑμεῖς, μήτε τὰ τῇ εἴα.) 
ἀναστὰς δὲ Θηραμένης ἐκέλευσεν ὑμᾶς 
τριάκοντα “ἀνδράσιν ἐπιτρέψαι τὴν πό- 
λιν καὶ τῇ πολιτείᾳ χρῆσθαι, ἣ ἣν Δρα- 
κοντίδης ἀπέφηνεν" ὑμεῖς δ᾽ ὅμως καὶ 
οὕτω διακείμενοι ἐθορυβεῖτε, ὡς οὐ 
ποιήσοντες ταῦτα. [)εϊπ46 ΓΠοΙδιη6- 
Ὧ65 ΠΡ αθηΐοσ αἸχὶῦ Π1Π1] 56. ΟΌΓΆΓΘ 
Ὁ] Ὁ] π1ΠΔ ΘΟΠΟΙΟΏΪΒ ; ΠΟΒΒΘ. ΘΏ]ΠῚ 86 
ΤῊ ]08 οἶνε 8. θαάθιῃ βθη(]θηΐθ8, δία 8 
ἴζα ΡΙασοτα 1 ,Δοθἀθο 0115. Ῥοϑβύ θα 
ΒΌΓΓΟΧΙς ΠΥ ΒΔΠ ΘΓ, οἵ σατὴ πιαϊΐα 8]1ἃ 
ἀπαδοίου Ἰοσπίαβ δϑβοί, ὑὰπὶ ΑΤΠΘη1- 
ΘΠΒΙθΒ. ΠΟῚ 6886 81 (16 [ΟΥΠη8 τοὶ- 
ΡΌΡ]ΠΙος ἀθ] ] θογαπά μη δ γμηανΐ, 56α 
(6 ἰρβὰ βαϊαΐθ οἱ Πθουϊαΐθ δρὶ, ἢΪδβὶ 
ἦαββὰ ἃ ΓΘ τηθπθ ἔβοθιϊηΐ. Εβοῖββθ 
ΘΠΪΠῚ 608 σοηἃ ἔ απι5. [(ἀαπ6 8]1Χα] 
ΔὈΙΘσιιηΐ, 841} ἰἀσπουαηΐ, Ῥαιοὶ Βα Εῖγα- 
δῖα τΟ]ΘΓ ΩΣ οἵ δββθηβὶ βαηΐ ΤΠΒεγα- 
τη ΘΏΪ. Παρηγγέλλετο γὰρ αὐτοῖς, δέκα 
μὲν, οὺς Θηραμένης. ἀπέδειξε, χειροτο- 
νῆσαι, δέκα δὲ, οὗς οἱ καθεστηκότες 
ἔφοροι κελεύοιεν, δέκα δὲ ἐκ τῶν παρόν- 
τῶν. ΟΥ̓αΐοῦ, απθδοῦπαιθ αἰχογαί, 
ογθάθγθ πεῖ δυαϊζοτεβ Ἰρ8] μετα. 
τη], ὕατῃ ̓ αυϊάθιῃ ΟΟΟΙ5Ὸ 7Άτα: Πάντα 
γὰρ τὰ ὑπ᾽ ἐμοῦ εἰρημένα ἐν τῇ βουλῇ 
ἀπολογούμενος ἔλεγεν, ὀνειδίζων μὲν 
τοῖς φεύγουσιν, ὅτι δί αὐτὸν κατέλ- 
θοιεν, οὐδὲν δὲ φροντίζοιεν τῶν Λακε- 
δαιμονίων, ὀνειδίζων δὲ τοῖς τῆς πολι- 
τείας μετέχουσιν. ὅτι πάντων τῶν πε- 
πραγμένων---αὐτὸς αἴτιος γεγενημένος, 
τοιούτων τυγχάνοι, πολλὰς πίστεις αὖ- 
τῷ ἔργῳ δεδωκὼς καὶ παρ᾽ ἐκείνων ὅρ- 
κους εἰληφώς. Ἐὰχ 0 Ἰοφο δρραγοί 
ΔΡΟΪορΊΔΠ ΓΘΓΑΠΊΘΠΙ5 {τιΠ} ΒΟΥ ρύδΠη 

Οἰσουτη]δίδπη {1588 οὐ νυ]ραΐδτη. Πε 
Θδάθπ [,Υ5188 Ρ.425: Πυνθάνομαι γὰρ 
ταῦτα ἀπολογήσασθαι αὐτόν. Εἴ. 420: 
Νὺν δ᾽ ὁρῶ τάς τε ἀπολογίας εἰς ἐκεῖνον 

ἀναφερομένας. Οὐπὶ [,γδῖα ἔδοϊς Ρ]ὰ- 
ΤἈΓΟΠτι5 ΠυγβαηαγῸ ο. 15» ὈΓΘΒθηΐθιη 
ἰάτηοθη ΓΒ ῃ σι ΠΟῊ ἴλοϊ! : Δυσ- 
πειθῶς δὲ καὶ τραχέως φερόντων ἀπο- 
στείλας πρὸς τὸν δῆμον ἔφη τὴν πόλιν 
εἰληφέναι ,παρασπονδοῦσαν. ἑστάναι 
γὰρ τὰ τείχη τῶν ἡμερῶν, ἐν αἷς ἔδει 

καθῃρῆσθαι, παρῳχημένων. ἑτέραν οὖν 
ἐξ ἀ ἀρχῆς προθήσειν γνώμην περὶ αὐτῶν 
ὡς τὰς ὁμολογίας λελυκότων. ἔνιοι δὲ 
καὶ προτεθῆναί φασιν ἃ ὡς ἀληθῶς ὑπὲρ 
ἀνδραποδισμοῦ γνώμην ἐν τοῖς συμμά- 
χοις. ὅτε καὶ τὸν Θηβαῖον Ἐριάνθη 
εἰσηγήσασθαι τὸ μὲν ἄστυ κατασκάψαι, 
τὴν δὲ χώραν ἀνεῖναι μηλόβοτον. Ἐχ 
40 Δρραγοῦ ἔϊββθ (165 βίαξαιίοβ 8]1- 
αποΐ, ᾿ηΐτα 4105 ΠῚΧΟΒ ΟἸΤ] οροτίθ- 
θαῖ. [Ι͂ῃ ροβίγθπηβ ΟΥἸΠ6ΠῚ ΥΟΓΌΙΩ 
Ρογνοσας Ῥ]α ΑγοΠυιΒ; απ θη 46 
ΠΟΘ ΠοΥ απ. οὐ 61]1 ΘΟΏ51Π10 τοίοσί, 
δα ῥγίογα ἰθηροτα ρου ποπί. (Οὐείο- 
τατη ΡΏΠ]ΟΟΠαΓο5 οἵ ΜΗηῸΠΔ65. ἔαϊ]586 
νἹἀθηΐγ ἸμΐοΥ ΠΟνΘ ΠῚ Ἰἰδραῖοβ, 6] 
οατη ΓΠογατηθηθ ἔπογαηΐ [,δοθαθιηο- 
ΠΘΤῚ Τη158], δαοΐοσα Χοπορποηίθ. Νοη 
50] τὴ δαΐθμη 46 60 σοη ΘΠ] 0Π 68 ογαηΐ 
1ῃ σΟΠΟΙοηΘ ΔΟΠΘΠΙΘΗΒΙ ΤΩ, ΔῈ ΤΠΠΓῚ 
αἸσθΠμ] οβϑθηΐ, 566 τησ]ΐο τηδρὶβ (6 
ουτηϑ τὶ ΡΠ] 1οδα αἸβοθρίδίαγ, αλ8 1 
ΓΠΘΓΔΙηΘ 65 Οτ 8115 86 ῬΔΙΘΟΙΙΙΠῚ 
Ροϊοβίαΐθιῃ γθαϊρογθ οομδαΐαγ, Δάν  - 
ΒΔ ΠΕ τ15 81115, 401 ἀθιηοογαίϊδιη ορία- 
Ῥαηύ. Θυδῖο ΠΠ Πογπθπμθ8, οὰπὶ [,8- 
ΠΘΦΟΙΩΟΏΪΟΒ ΟἸ]ΡΆΓΟἨ11Β ἀΠΊ]τι6 ἔν ΓΘ, 
οὐ ἃ Πυυβᾶπαγο 1ῃ τοῖα δίαιιθ ᾿Αϑία 
Ῥοβύ νἹοίουϊαη ῬΟΒίΓΘΙΠΔΓΩ ΤΕΒΡᾺΒ]- 
685 (γεθοδ τη ὉΓΡΙ ΠῚ ΟΠΠΠ6Β 1Π Ρδιι- 
σογατη ροϊζοβίαϊθπη τϑάδοίΐαβ [1586 
ποβδβϑί, διχ! τη ΡϑΠ ἃ [ΥΒΆΠαΓΟ, 
41] ῥγοοίοχίι ξ 6118 1865] αϑι8 Ρορα- 
Ἰυτη ἴῃ σοποίοηθ 60 δαορὶῇ πῦὖῦ {τΙρτηΐα 
ΨΊΓΙΒ. τα Πρ] πὶ ἰγαάθγθῖ. ΤΌΣ 
ἀδ ἔοστηδ στεῖρα] οϑ οτίϑο ν]ἀθηΐαῦ οΧ 
60 αποα [μΔοθαεθπιοη! ΑΙ ΒΘΗΙΘΠΒ65 
τ] Ἰαββουδηΐ ῬΟΥΤΟ τῇ πατρίῳ πολι- 
τείᾳ. Τία αἰδογίθ ΠΟ οΥΒ 14; 2, οὔϑὶ 
46 ἴουτηα Τρ Ὀ]1οθ5. π νουθαπι α1- 
ἄδθτη ᾿ποϑῦ ἀθογοῖο ἃ ΡΒ] αἴαγοπο οοτη- 
ΤηθηοΥαΐο [υγβπα . 6. 14. αίγδτη 
ΤΟΙ Ὀ]]Οδτὴ ᾿π θυ ργοία Ὀδηΐτι1 8111 ΘΔ ΠῚ 
418}1 δηΐθ ΘΟΙΟΠΘΙη 1181 ἐπογαηΐ ΑἴΠ6- 
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“-" “- Ἂ ᾽ὔ Ἁ 

ἐφ᾽ οἷς οἱ Λακεδαιμόνιοι ποιοῖντο τὴν εἰρήνην προηγόρει δὲ 

αὐτῶν Θηραμένης, λέγων ὡς χρὴ πείθεσθαι Λακεδαιμονίοις καὶ 

τὰ τείχη περιαιρεῖν. 
" ἣ ἊΣ 4. ὟΝ ᾿ Ἂ 
αντειποντῶν Εε τινῶν αὐυτῳ. πολυ ε 

’ ’ ,᾽ὔ δέ Α ᾿, ἈΝ 

22 πλειόνων συνεπαινεσαντῶων, ἔδοξε ἐχεσθαι τὴν εἰρηνῆν. μετὰ 

24 

Α.6. 
404. 

“΄- ΄σ΄ ’ 

δὲ ταῦτα Λύσανδρός 7Ὲ κατέπλει εἰς τὸν Πειραιᾶ καὶ οἱ φυγα- 

’ Ἁ ἈΝ ’ ’ ε 3 3 ὃ λλῇ 

δες κατηέεσαν καὶ Τα τειχῆ κατεσκαῖτον ὑπ αὐλητρι ων πο ΗΜ 

προθυμίᾳ, νομίζοντες ἐκείνην τὴν ἡμέραν τῆ “Ἑλλαδι ἄρχειν 

τῆς ἐλευθερίας. 

Καὶ ὁ ἐνιαυτὸς ἔληγεν, ἐν ᾧ ρλθρμ τι θη Διονύσιος ὁ Ἕρμο- 

κράτους Συρακόσιος ἐτυράννησε, μάχη μὲν πρότερον ἡττηθέν- 

των ὑπὸ Συρακοσίων Καρχηδονίων, σπάνει δὲ σίτου ἑλόντων 
“κι “ Α ’, 

᾿Ακράγαντα, ἐκλιπόντων τῶν Σικελιωτῶν τὴν πόλιν. 

ΚΕΦ. 1. 

Τῷ δ᾽ ἐπιόντι ἔτει [ᾧ ἣν 

ΠΐΘη568, ΟἸΡΑΤΟ Δι 5016 ; Ρ]ΌΓΘΒ 
σοπῃίγα ἀθιηοογδίϊδι ἃ ϑοΟ]Οη6 σΟΠϑ.1- 
τπΐδτη οχορίαθαηΐ. Δ ιοϊῦ ἰδ 6 στὴ 
ΤΠ ΥΒΆΠαΤΟ βθηΐθηία 1 ΠΟΥ ΠΊΘΠ18, οἵ 
Θἰθοῦ βαηῦ αὶ πατρίους νόμους Π0η- 
Βουιθογοπῦ; α(6 ααϊρυ ἀθιπαθ αἸοδτη 
δα δ. 2. 6.3. ΟὈπίθητΌΟΠ65 46 ἔοττηᾶ 
ΤΘΙΡΌΘΙΠΙΟοΘ ΡΘῚ α168 δἱαποῦ ρῥγοίγασίεαβ 
ἔα]1586 αἱ ΠΟ οσαΒ 1. α. : ἰΔΠμ6 1 608 
4] ΟἸρΑγοΠάτη ορίαθαπῦ Γι υβαπατστιτη 
ἴῃ 811.8ἃ8 {γᾶ χ]5856. Ῥδγΐθβ, ΘΙ ΠΠΠ116 ΟἸΠῚ 
ΠανΊθιι5. σθηὐαπι 1ῃ ΡΙγοθθιη δα υχ- 
1586 ; ἢὰης σοηγνοοσδΐα ΡΟΡᾺ] σΟΠΟΙΟΠ6 
7άββιββθ {τὶριηΐα ΥἱΓἹΒ ΓΟΙῸ] ΟΔΤη 
ἰγδᾶθγθ ἢ σοηςδαϊχῖβθθ οἱ ΠΠΘγαηθ- 
Π6Π1, [ ἀ6Υ15 τα θ 185 Ορροπθηΐθμ, δχ 
ααϊθυβ πάτριος πολιτεία ῬοΥΙΏ15888 ἔπ- 
Ιβϑοῦ ΑὐὙΠΘΗΙΘηΒΙθιι5 ; σοπίγτα 1 γ8δη- 
αστιπῈ Δἴ συηα586 Ὠτι] 15 [0 Θ ἀ6Ὑ15 π᾿ Π]Π] τὴ 
ῬΟΥΤῸ 6586 διιοϊογιαὔθῃη ; ῬΥΘΟΙΘΓ 556 
ΘΠΪπῚ (168 ϑἰδαίιιϊοβ, δηΐθαιιαπη τ 18 
ΤΩῸΤῚ αἸσα 1 ἐπϑβθηΐ ; ἀθηΐατιθ ρυαν 8 
ΤΠΘγαπαθηὶ τηϊπαίιπὶ Γγϑαπάχιτη ἴδη- 
61 60 δἀθρίββθ θατη οπὶ ΡΟΡΆΪ]Ο αἱ 
7.58ὰ ἰδοογθηῦ οἵ {τὶρὶπία νΓῸ5. ἰθρθ- 
τοηΐ. τὸ ααϊάρθιη παγγαῖιο δανθυβα 
ἴτοπίθ Ῥιιρπαῦ οἰ ΤΠ γϑὶα ; ὨΪδὶ βίδ- 
[8 ἸΠΒΙΠΙὰ5. δηΐθα οἰπὶ [γϑαηα το 
ΟΠ ρΟΒὶ [8 [1888 ἃ 'ΓΠθγάσηθπθ, σαοα 
αυϊάθπι οχ ᾿ γϑῖθο ΠΑΥΓΔΙΟΠ 6. ΒΙΙΒΡΙΟΔΥῚ 
οροχίοι. ὅΟΗΝ. 

ἀπήγγελλον) ἀπήγγειλλον, αἱ νὶᾶθ- 
ὑ} Β. 

. ον » Ἁ ᾿ β. 

Ολυμπιὰς, ἢ τὸ στάδιον ἐνίκα 

ἀντειπόντων] διᾶο5. ΧοΠορμοπίθιῃ 
ἔανθυθ [γ8186 παιγαοηὶ. Ἐδγνοΐ οὔατα 
ΡΙυΐατοθιβ ἴθ ΓΥΒΆΠαΤΟ ο. 14, αὶ 
ΟἸΘοΟΙΏΘ 15 ἀμ] ΡΟΡῚ οατῃ ΓΠΘΓΆΤΉΘΠ 6 
ΠΟΠΟΘΓΔΌΙΟΠΕΠῚ 68 (6 γ τοίοσί. 5ΟΗΝ, 

πολὺ Β.Ο..Ε.ν. Οὐδίευὶ πολλῷ. 
συνεπαινεσάντων Β. Ὠ.Υ͂. Οεἰοτϊ 

ξυνεπ. 
23. ὑπ᾽ αὐλητρίδων] ῬΙ]απίατοι. [ωΥ- 

ΒῈ Πα. Ο. 15: Πολλὰς μὲν ἐξ ἄστεος 
μετεπέμψατο αὐλητρίδας, πάσας δὲ τὰς 
ἐν τῷ στρατοπέδῳ συναγαγὼν τὰ τείχη 

κατέσκαπτε καὶ τὰς τριήρεις κατέφλεγε 
πρὸς τὸν αὐλὸν, ἐστεφανωμένων καὶ 
παιζόντων ἅ αμα τῶν συμμάχων, ὡς ἐκεί- 

νην τὴν ἡμέραν ἄρχουσαν τῆς ἐλευθε- 
ρίας. (ὐδίθυαμη πᾶνθ8 ἐγ ζα8 τθοθρὶΐ 
σομη ϑϑιίαθθ ΓΥβᾶμαου οὐ τηρθηΐδᾶ 
αἰσυὰς 416 16 ΠΊΘΠ818 ΜυπγοΒΙΟΠΪ8, 
αποίοτα Ρ]αΐασοθο 1. ο. - αὐλητρί- 
δὼων ΑἸοΙΓΥ τι 4115 ὑπ᾽ αὐλῶν. Ἐχ- 
ΘΠΊΡ]α 411ὰ αἰζα] ΔΙΟΚΘμασ. δα Ηδ- 
τοσοῦ. 7, 22. [αὔηὶ αἀϊοσπηΐ δα {101- 
ΟἸΠΘΙΏ, δα ῬΙΘΘΟΟΠΘΠῚ οὗ 5: 1111. πὰς 
Ρογ ποῖ, σαοα παυσαΐ ἰβοογαῖθϑ Ἄτθο- 
Ρᾶρ'. Ρ. 158 Β : Τοὺς νεωσοίκους ἐπὶ κα- 
αἱρέσει τριῶν ταλάντων ἀποδιδομένους. 
5ΟΗΝ. 

τῇ] ἐν τῇ Ν. 
24. ᾿Ακράγαντα] 16 ὐΔβαθθοη. δα 

ἘΡΩ͂Ν, Ρι. 128. 5ΟΗΝ. 
. ᾧ Β. Οεοἰοιὶ ἐν ᾧ. Οοηΐ. 1,2,1. 

Α.6.: 

[14] 

Ἷ 
᾿ 
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Κροκίνας Θετταλὸς, ᾿νδίου ἐν Σπάρτη ἐφορεύοντος, [[υθο- 

δώρου δ᾽ ἐν ᾿Αθήναις ἄρχοντος, ὃν ᾿Αθηναῖοι, ὅτι ἐν ὀλιγαρχίᾳ 
4. ἢ δ ᾽ , " ὙΝ Ὁ ᾿ ᾿ ᾽ ᾿ τι 
ἡρέθη, οὐκ ὀνομάζουσιν, ἀλλ᾽ ἀναρχίαν τὸν ἐνιαυτὸν καλοῦσιν. 

ἐγένετο δὲ αὕτη ἡ ὀλιγαρχία ὧδε.] ἔδοξε τῷ δήμῳ τριάκοντα 
ε 7 - 

ἄνδρας ἑλέσθαι, οἱ τοὺς πατρίους νόμους συγγράψουσι, καθ᾽ 
εἱ 7 

οὺς πολιτευσουσι. καὶ ἡρέθησαν οἵδε, ΠΠολυχάρης; Κριτίας, 

Μηλόβιος, ᾿Ιππόλοχος, Εἰὐκλείδης, ᾿Ιέρων, Μνησίλοχος, Χρέ- 

μων, Θηραμένης, ᾿Αρεσίας, Διοκλῆς, Φαιδρίας, Χαιρέλεως, 

Κροκίνας) Κρωκίνας Β.Ο..Η. 
Θετταλὸς] 1)]1οΟάογο 14, 3. [1586 118 

εεὶ. ΘΟῊΝ. 
Εὐδίκου Β.9.Υ., αἱ οβὲ 5. τος αὐὶ Ὦ. 

Πρόδικος. Ηἰς οείογι Εὐδίου. “ΤΠυ- 
σΥΙ465 το 5. Ἔνδιον ραυίδηπτη 
τηθιηογαΐ. τι γ6 βουιρίατγα αι ]α δϑί, 
ΧΟΠΟΡΠΟΙΪΙ [πη θ Θά θιη διυσος Τ6- 
ΒΘ πὰ 6886 νυἱαοίυν.᾽" ΒΟΉΝ. 
Βοβύτίζαὶ [Ἔνδιος Πὶς εὖ Ἰηἴτα, αιοα 81- 
τη ΠΟΥ Ἔνδικος ΒοΙΙρύπτη ἴῃ Ἰθτῖβ ααϊ- 
Ῥυδβάδιη ἴβθὶ Ρ. 42 ΗΝ... ὉἹ 8118 
τηθτηογαίι", Εὔδιος Ρ. 44; 45. 

᾿Αθήναις) ᾿Αθήνῃσιν Α.ΟΟΥ. ΑἸά,, 
σοττροηΐα Η. ““ Θιοιηδατηοάττη Ὰ- 
{Π6η]θη5685, ἤτπιης ἈΓΟΠΟΠΙΘΠῚ ΠΟῺ Ππ- 
Τηθγδηΐθ8, ἈΠΉΤΙΠ Ἰρϑῦτηῃ ἀναρχίαν 8Ρ- 
ΡΠ] ραπί, τὰ ΕἸ6Ὶ ΟἸγταρΙαα8 8115 
Ἰπὰαογαχη ΡΥΘΟΒΙἸρτι5 δοῖαβ ΠΟ πὰ- 
τηογαθδηΐ, βθα ἀνολυμπιάδας ΔΡΡΕ]1- 
Ῥαηΐ, αὖ ᾿ηΐτα εχ Ῥαϑιβϑηϊα νἹα601- 
τητιβ.᾽ ΒΟῊΝ 

δὲ αὕτη Βθο] ας. ΔΙ Κοηδσιβ, αἴ 
δηΐθα νου α ᾧ νε] ἐν ᾧ ἢν---καλοῦσιν, 
Ἔρο ᾧ---ὧδε, 46 χαΐθιιβ πίον ΠΣ Τὴ τ 

2. ἔδοξε τῷ δήμῳ] Εοττηᾶ ζαϊάεπι 
ἀδβουθί ογαΐ ΒΟ]ΘΠΗ]8, 5664 ρΡορι]ὰ5 ἃ 
Πυβαπᾶγο αὶ νἱ δαἀδοίιβ, τι δηΐθα 
ἀθτποπείγαίαπι ζαϊτ. 5ΞΟῸΗΝ. 

πατρίους νόμους] ]δοί]5 ἀοιηθτη 
{ΠρΊηΐα ὑΥγΆΠΠΪ8, ἀδογοίο "“ἸΒΑΙΠΘΠΙ 
δοοαταῖθ ἀοῇπιζατη ἔμα]88θ. αα]α οββοῦ 
κατὰ τὰ πάτρια πολιτεύεσθαι οχ ΑἸπ- 
ἀοοϊάθ ἀθ Μυϑίθυ!β Ρ. 30. δημῃοίαϊ 
Μοτιῖιβ. ὅϑβα 15 Ἰοοιιβ δύ 46 60 ἰϑιη- 
ῬΟΙΘ 4110 ΥἹΡΊΠΙΕΙ ΥἹΓῚ ροϑβϑί ἀιθοθυη ΤῸ 
Βα ηΐ σΟηΒΌ{π|1. [1}6 ΒΑΘ ΠΟ εὐ ΝῚ- 
σΟΙΊΔΟ 0 νἱᾶθ [Ιπαϊσθη 500 γΘΓΡΟ 
συγγράφειν τοὺς πατρίους νόμους. 
Οδίθγιση Π)Ιοάοτιιβ δὔϊδτη αἷὖ Ἰορυιτη 
ΘΌΓΔΙΩ {ΠἸρΊηα ὙἸΓΟῸΒ νΔΙ]5 616 ΟΔι1518, 
απ85 ργοίθχθθαηΐ, ΡΓΟΟΓΔΒΙΠΔ8586, 88- 
Πδίττῃ οὖ ΓΈ] 6105 τη ΡΊΒΟΓαΐΤΙΒ ΟΧ 81η1- 
ΟἿΒ. ΒΌΡΡΙ]Θν 586 δὲ σοηβυ586, 14, 4. 
Νοβοῖο ἂἃπ δα ἢδης Ἰδρατη οπηθπάδη- 

ἀδΥυ ΠῚ ΟἸΓΆΤῚ τιβατι6 ῬΥΟΟΥ ΒΕ Παΐδιη 
Ρογηραΐῦ Ἰοσῖιβ οεχ ΘΠ] Οϑ 615. ΟΥᾶ- 
ὍΟΠΘ ΤΘρύηθὰ 5. 74: Τοσοῦτοι μὲν οἱ 
ἐναντίοι σφίσιν αὐτοῖς εἰσὶ νόμοι, ὥστε 
ἐχειροτονεῖτε ὑμεῖς τοὺς διαλέξοντας 
τοὺς ἐναντίους ἐπὶ πάμπολυν ἤδη χρό- 
νον, καὶ τὸ πρᾶγμα οὐδὲν μᾶλλον δύνα- 
ται πέρας σχεῖν. [)1οῖα [α10 1114 ΟΥ̓́ΑΙ]Ο 
ΟἸγρΡ. τού, 2. (ὐοπ]θοίαγεθ τηθϑ ἴδ- 
νεῖ, φιοα ΡῬουτη] τη [ΘΠ ΡΟΥΒ 8ΠῚ 
ΟἼΤεΘ. Ιαριμ ΘΙ] ΠἀΔΠ]ΆΤΊΙΠῚ Πρ 6η- 
ΒΌΠῚ [1886 αἷ ΟΥ̓αΐοσυ. [πἰθυρυθίθβ 
1811 αἰλα]ογαηῦ ἀπο δα 1] υβίτδη- 
ἄστη Ἰοσιπ ἔασογοῦ, Ὠ181 σαοα ἀο ΤΊ- 
ΒΔΙΠΘῊΪ ΡΒΘΡἰδπιαίθ αὐϑοάδιη ΔΠΠηΟ- 
αν ὟΝ οἹἢ. Ῥγοϊθρότη. [1 ϑρίϊη. Ρ. 62. 
5ΟΗΝ. 

συγγράψουσι Β.Ώ.Ν. Οδίοϊ ξυγγρ. 
πολιτεύσουσι] ΤἸηῇτα 5. 12. εἴ 5, 3, 

25. ἴῃ Πᾶς ᾿ἰρ88 α]οῦομΘ Ὀ15 Ἰορὶατ 
ΒΟΙΙΡύ ΤΠ 51η6 νατϊοίαία πολιτεύσοιντο. 
(ὐδίθσατη αθ Π15 Ὑ]Γ189 ΟἿ] ῬΓΙΓΌΡΓΙΙΘ 
ξυγγραφεῖς τριάκοντα αἸοί] {πογαηΐ, 
ν]ἀ6 ΡΙυσγα ἴῃ [Πα]σ6 510 νεῦθο συγ- 
γράφειν. 5ΟΗΝ. 

οἵδε Β.).Η.1.ν. Οὐδίθι οὗτοι. 
Πολυχάρης Β.Π... (ὐδίει! Πολυ- 

ἄάρχης. ““ΑἸΙΌΙῚ ποτηϊηδύιπη ΠΟῚ Γ6- 
Ρε. 6 Οὐδ θ1ο (τυ. ΟΥ. 21, 
Ρ. 502 : Οὐκοῦν δικαίως ᾿Αθηναῖοι νομο- 
θέτην αὐτὸν εἵλοντο ἐπί γε τῷ μεταγρά- 
Ψψαι τοὺς παλαιοὺς νόμους, ὡς οὐδένα 
αὐτῶν ἔλιπεν. ΜεΙοδιθτη οὐ Μπεοβι- 
{Π1Ὰ 6 ποτηϊηδαῦ [γϑῖὰβ Ὁ. Εγδίοβίῃ. 
Ῥ.420ο. (ἸΠγθιπ ΟΠ θτη ΟΠ ϑαῦνγο ΠΟΙΉ]- 
ῃδῖ [,γ8185 ο. (ὑ4]}[1πη. Ρ. 840. 5ΟΗΝ. 
ΜδεΙοθηατη οχ Ηνυρογιάθ οσοπίγα Απίο- 
ΟἸθπη τηϑιηογαΐ οὔϊατη ΗδΥροοσδίϊοη. 

Μνησίλοχος, Χρέμων] Μνησίλεχος, 
Χρήμων Ἐ. Χρήμων οἴϊατῃ Κ. 

᾿Αρεσίας)] [ἸΑιΐεγα σ᾽ ἴπ Β. 8ΔΠ6608 
Δ γ. ᾿Δρεσίας ᾿Αρεσίππου Κεφαλῆθεν 
οϑύ 1η 1π80Υ. δρᾷ Βοροκῇ. {ὐγζχιραοη, 
μοῦθγ' αἰα5 ϑ'ϑθιυθβθη, Ρ. 402, 41. 

Θηραμένης Ηπηο ΡΟΡΆΠῚ εἰιθγαρ! 

[2] 
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᾿Αναίτιος, Πείσων, Σοφοκλῆς, 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒ ἨΙΒ5Ί1. ΘΒ. Δ. Ὁ. 

᾿Ερατοσθένης, “Χαρικλῆς, ὌὈνο- 

μακλῆς, Θέογνις, Αἰσχίνης, Θεογένης, Κλεομήδης, ᾿Ερασί- 

στρατος, Φείδων, Δρακοντίδης, Εἰὐμάθης, ᾿Αριστοτέλης, Ἅπ- 

3 πόμαχος, Μνησιθείδης. τούτων δὲ πραχθέντων ἀπέπλει Λύ- [2] 

ἴῃ ΠῸΠΊΘΙΙη {τ]ρὶηΐα νἸΤΌσ τη δ 8οῖ- 
ἰὰπὰ ἔπϊ556, αὖ σοίθσοσατη οὐ ο]118- 
ἴθπὰ ἰθιηρογαγοῖ, αἱῦ ΠΟ οΥΒ 14; 4. 
5ΟΗΝ. [06 ΤΙ ΘΓ ΑΙ Θἢ15 ἸηρΘηϊο οοηΐ, 
ΝΙΘΡΌἢ τ. 860]. Ὠιϊϑῦ. νο]. 2, ραγί. 2, 
Ῥ. 1608 8644. οἷ 200 58. 

Διοκλῆς] [αθῃὶ 6886 νἱάθίασ, (8 
40 οιποβίμθηββ ο. ΠΤ ΟΟΥ. Ρ. 718. 
ἴῃ Ἰερθ ροβύ Εποϊ θη Δγοποηΐθιη 
Ἰαία ΔΏΠΟ αἰΐθγσο, τῷ ραΐαηί 1ηΐογ- 
Ῥτδίθϑ : Διοκλῆς εἶπε τοὺς νόμους τοὺς 
πρὸ Ἐὐκλείδου τεθέντας ἐν δημοκρατίᾳ 
καὶ ὅσοι ἐπ᾽ Εὐκλείδου ἐτέθησαν καί 
εἰσιν ἀναγεγραμμένοι, κυρίους εἶναι" 
τοὺς δὲ μετ᾽ Εὐκλείδην τεθέντας καὶ τὸ 
λοιπὸν τιθεμένους κυρίους εἶναι ἀπὸ 

τῆς ἡμέρας, ἧς ἕκαστος ἐτέθη. ῬΙο 
Ῥμεοαγια ΡῬδὶτηθσβ Εὐχογοῖτ. Ρ. 64. 
τηοηαϊῦ ἴῃ 1) 6 πη] ϑῦΠθη]8 ΟΥ. α6 ἴα]βα 
Ἰεραῖ. Ρ. 402. ῬΠΕΘαΙ Πα ΠΟΠΊΪΠΔΓΊ, 
σα] 5 Π]ππι8 ΧΘημορΡἤτομ ἴῃ Μδοράοηϊα 
ἀρὰ ΡΒΙΠΡρρΡαπι [αϊ. ΒΟῊΝ. Φαι- 
δίμου ἴῃ ἸΙοοο 1) Θῃποβίῃθ}5 θἰϊδπι ΡῸ]- 
Ιὰχ 6, 8, τυ τοβιιπθηά πη νἹἀθαίμγ. 
Πείσων) ῬΙδοηθπὶ οἵ 'ΓΠθορπη πο- 

τηϊηδύ [γ8185 Ὁ. 86. 5ΟΗΝ,. 
Σοφοκλῆς] ἀα αιοὸ ΒᾺΠΏ] ΘΗ Ἠ]β.. 

οΥδΐ. Ὁ. 128. δα. Βδιβ)1. Βορθοοθη 
Ροθίατη ΟἸγταρ δ 185 93. ΔΏΏΟ 3. τηοΓ- 
στη Ροβα Πιοάογιιβ 13, 105. 00] 
ΝΥ δββθιηρ. Ρ. 26. ϑο] πὰ Βθραϊίλιμη 
ἔαϊδθθ. δἷῦ ἴῃ ΒΘρΡΌΪΟΤΟ μϑίτιο ῬΓΟΡΟ 
1)θοο]θαπη, σοποθάθηΐθ ᾿γϑαηᾶτο, ἃ 
Βδσοῆο 1 ΒΟΙΠΠΙΒ δΔατϊηοηϊίο. [8 
ααοααθ δαοίου ΝΙΐοο ϑΟΡΠΟΟ]15 (Ρ. 5; 
δ. οα. Πι:πα. Οχοη.) 50ΟΗΝ. 

᾿Ερατοσθένης) Ηϊο δβ8ὲ οσοῃΐγα αΠΘΙὴ 
Βουρία οχίδαῦ οὐδίιο [γβῖθο, πηαθ Ρ] τὰ 
Θχοογρία Ῥοβιὶ δὰ Ὠϊβίογϊδπι ἢ} 8 
[ΘΠΊΡΟΥΙΒ Ρευποπα. 5Ο0ΗΝ. 

Χαρικλῆς] ΟἸΑΙΙοΙοη [᾿βοογαΐθβ 
ας. ΒΙρὶβ Ρ. 355 190. οἸυβϑᾳαᾷθ δ ποθὴ 
᾿ΓΙΒιᾶ πὶ βϑπδίοσθιη [μὰ ης ἔα1886 αἰῦ. 
Αὐπδίους. ΕΟ. δς, δ. 4: Οἷον ἐν τοῖς 
τριάκοντα ᾿Αθήνησιν οἱ περὶ Χαρικλέα 
ἴσχυσαν τοὺς τριάκοντα δημαγωγοῦν- 
τες. Ἀπαοοϊάθβ (6 Μυγϑίογ. θυ θὲ ἀΘ 
ΡΙβπατο εἱ ΟΒΆγΙοΙο : Οἱ δοκοῦντες ἐν 
ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ εὐνούστατοι εἶναι τῷ 

δήμῳ. ΒΌΗΝ. 
᾿Ονομακλῆς] Ἠσπο ποιηϊπαΐ ΤΠ μι- 

ογά. 8, 25» Δ]Πὰ πὰ οἴ ΑΥΟΠΘΡίο]θ πιο 

ἀατηηδίαχη δαοίοῦ Ι ᾿ΓΏΠΟΥ Ια18. 
5ΟΗΝ. 

Θέογνις] ϑ΄οθο]α ΑὐἸβίορμδη!β ΔΟἢ. 
ν. 11. ᾿ῬΒΘορπίη ἱγαροθαϊε Ροθίδτηῃ, 80 
ΑΤΙΒΙΟΡ 8 Π6 5: ρὶ18 Θχδρι αὕτη, δ) απΐ 
ἔαϊδβθ 8 30 ὑὙγδ Πη]8: ὃς καὶ Χιὼν ἐλέ- 
γετο. αυθο ΘΧΒΟΥΙρβὶῦ ϑαϊάαβ ἴῃ γοοθ 
Θέογνις. [αδτὴ ἰοϑίαςιν ΗΙΡΟογδίΟ ἴῃ 
Τρ χιοο τῃϑίοσιοο. 5ΟΗΝ. Θεόγνις Β. 

Θεογένης] Θεαγένης Υ. 
Φείδων) της οὐχ ΟΠΑΓΊο]6 ποτηϊ- 

Πᾶν 1 γ8185 Ὁ. 4206. Ιοουτῃ Ηϊοτο- 
ΠΥΤΩΪ 6. Φονιπιδπαμῃ ἴ. Ρ. 186. 6εα. Βε- 
πῃραϊοῖ. δχοογρδὶὶ Μιποθηῖαβ ὅρα. 
ὨΙβίου. 4, 63. Τρισίμέα Αἰοηϊοηδίμηι 
ἐψγαπηΐὶ ον ἘΠ αοήλθηι ἴη, οομυϊυῖο η6- 
οαϑδϑοηΐέ, Πἰλαδ 67ι|5 νἱγρῖηο5 ααἱ 86 Ὁθη 76 
7ιιδδογιί, δὲ δοου ουιηι ἸΟΥ 6 πμααγὶ α0 
ϑιρον ραυϊηιοηέα ραΐγὶδ δαηγινηθ ΟΥ- 
οηῃέαία ἐπιριαϊοῖς φοδίϊθιιδ Ἰμαογ.: φιζ 
ραν δον αἰἱδοϊηνίαίο αἰοίογθ, συ ἐ6-- 
ηυιἰοηέος οοηυϊυαβ Οογηογθηΐ, ψιαδὶ αὐ 
γοηιήδιέα παΐμγδ ον θαϊθηΐθ5, νυϊοθηι 
86 οογιρίοως ργαοϊριἑαυογιέ πη, ρὲ- 
ἐδιηι, ὐὐ υἱγ)ύμιξαξθην ηιογΐθ βογυαγθηΐ. 
Ηϊης ὩρηΟβοΘ5 Ποιηϊηπτη ᾿ἰβίοσιτη 1π- 
Β016η8 ἱηροηίθπιη. 5ΟΌΗΝ, 

Δρακοντίδης ] Ητππο ποιηϊπδΐ 1 γ8188- 
Ρ. 4320. ΓΛὈαῃῖαβ ἴῃ Δροϊορὶα ϑοογαῖ!δ 
ΤΠ: 21: ΘΙ ΒΚΊΙ ποιηϊηδύ Δρακοντίδην καὶ 
Χαρικλέα καὶ Μηλόβιον. ὥσμο]α Ατὐὶ- 
ΒΟΡἢ.. δὰ γε6βρ. Ἡ ΤΕ: Καλλίστρατος 
ἕνα τῶν λ΄ φησὶν (Πτδοοηθ! θη), εἰ 
μὴ ὁμώνυμος" ἔστι γὰρ οὗτος ὁ τὸ περὶ 
τῶν λ΄ “Ψήφισμα περὶ ὀλιγαρχίας γρά- 
Ψψας, ὡς ᾿Αριστοτέλης ἐν Πολιτείαις. 
5ΟΗΝ. 

᾿Αριστοτέλης) Αὐ]δίοζεο]θιη τὸν τῶν 
τριάκοντα γενόμενον τηθιηογαΐ Ῥ]αΐο 
ῬδΙΤΏΘΗ1α 18 Ρ. 127 1).  ἸΠΙΟΓΘΠῚ δύ απ 
1ρ80 δοογαῖθ ἔιϊββθ αἰοιταν Ρ. 125 Ὁ. 
5ΟΗΝ. 

4. τούτων δὲ ΒΙΟΕΗ.Ν. Οεἰοιὶ 
τούτων δή. 

ἀπέπλει Λύσανδρος πρὸς Σάμον) 
ΒΘϑιηηρ ἀἸβοογάδησθ ΟοΟυγ8. Ὀούνθθῃ 
ΤΠ γβῖὰθ πὰ Χθποόρῆοη. [6 ογαΐου 
ϑϑοσίβ {Πδΐ αὖ {πὸ ἀρροϊηϊπηθηΐ οὗ [Π8 
ΓΠΙσῦν {η6 8ῃ10ρ5 οἱ Πυβπαθυ ννοτΘ 
δ᾿ πὴ ὁ ἃ ϑδμηοβ : [ἢ Πὐγαίοϑίμ. Ρ. 
126, 46: ̓ Θηραμένης---μετεπέμψατο μὲν 
τὰς μετὰ Λυσάνδρου ναῦς ἐκ Σάμου, 
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σανδρος ρος Σάμον, Δγις δ᾽ ἐκ τῆς Δεκελείας ἀπαγαγὼν τὸ 

πεζὸν στράτευμα διέλυσε κατὰ πόλεις ἑκάστους. 

Κατὰ δὲ τοῦτον τὸν καιρὸν περὶ ἡλίου ἔκλειψιν Λυκόφρων 

ὁ Φεραῖος, βουλόμενος ἄρξαι ὅλης τῆς Θετταλίας, τοὺς ἐναν- 
’ ἴω »“» ΄“ 7 

τιουμένους αὐτῷ τῶν Θετταλῶν, Λαρισαίους τε καὶ ἄλλους, 
’ ᾿Ἀ. ᾿Ὶ , 3 ’ 

μαχὴη ενίκησε καὶ πολλοὺς ἀπέκτεινεν. 

Ἔν δὲ τῷ αὐτῷ χρόνῳ καὶ Διονύσιος ὁ Συρακόσιος τύραννος 

μάχη ἡττηθεὶς ὑπὸ Καρχηδονίων ᾿έλαν καὶ Καμάριναν ἀπώ- 

ἐπεδήμησε δὲ τὸ τῶν πολεμίων στρα- 
τόπεδον. 'ΓΠπθ ὨΙβίουιδη ἤν η5. (Πδΐ 
ΠΤ ΥΒΔ ΘΓ 56 116 6 ἴο ϑ'διηοβ αἴτου {6} 
ΔΡΡοϊηἰτηθηί. Ῥϑγπαρβ ἴπ6 ἤδοί ννὰβ 
Αἰγοααν ἀδβραίοπθα [0 ϑᾶπιοβ, νν 116 
Τα μα 6. ΠΙΠη561 τοιπδιηθα ἴῃ Α(Ποδ. 
ΘΕΤΝΨΟΝ. ἘΞΗ ΟΙ- 2: Ῥι 5501 δ: 
ἰεσί. 

πρὸς Σάμον] εἰς Σάμον Υ͂. 
4. ἡλίου ἔκλειψιν] Θπδτη αρίθτη- 

ὈγῚ5 ἃ. 4. {Ἰθασπηῦ ἴθι] δβίτομο- 
τηϊοϑο, τποποηΐα )οᾶννθ]]ο. 506ΗΝ, 

Λυκόφρων] Ηδφος αἱ] ρῥγρῖου Ὡο8- 
ΤΓῸΠῚ τη] νου ΘΟ ῸΪ 6 ΠῚ ἸΡΊΏΟΓΟ. 
ΤλοΘΌΙῦ τἀτηθη Δ] πα ἀ6 τορι ἤπης 
ἴῃ ΤΏ Θ55811ἃ ρσοϑῦθ ΔΙ Π 46. ΔΥΡΈΘΓΙΘ. 
Ῥεγποϑηΐ βο]]οοῦ ἤθος δὰ ΟἸγτηρ. 94. 
ΔΠΠΛΙΩ 1. υτιιβ ΔΠΠῸ 2. ΟἸγΙΏΡΙ8α 15 
092. τραῦ δα ρδῖσθῃῃ τηου] αη τη. 
ὕπαεθ οὐπὶ τρα πϑβοῖ, ρϑῦῦ 0 θὸ Α- 
ΤἸΒΡΡαΒ ΠΠμΘββαϊβ, πιεζόμενος ὑπὸ 
τῶν οἴκοι ἀντιστασιωτῶν, τὖῦ 5101 απὸ 
ΤΏ1]]1ὰ τη] πὶ ΟἼΠ Β.ΡΘΠΟΙΟ {Π]πτὴ 
ΤηΘη 811 σΟΠποΘαογοῦ, ΖᾺ]θ115 ΒΌΡΘΓΔΓΘ 
ΘΟὨ ΓΑΙΊΔτη [ΟΠ 6 ΠῚ σΟΠμαδίτιν. (ὑπαὶ 
Ογτὰβ ρταίῆοαίιι Ῥγοοίθγθα βιιαβιῦ 6 
ῬΓΠῚΒ. οὐτῇ ΠΟΒΟθΒ ρϑοθπὶ [δοογοΐ 
αυδΠ ἰρ88 Ουὐτἱ σοηβ:] τη οὰ ἀ(6 ΓΘ 
5101 ρδίμδϑοῦ. [96 πα 6 νϑσοὸ σαπὶ Ογ- 
ΤῸΒ ΘΧΡΘΟΙΠΟΏΘΙΩ σοΟηΐτα {γΓδύγΘ τη6- 
αἰϊαγθίαν, ΔΥΙΒΌ ΡΒ ΘΟΡ ΔΒ ἰδίαβ Οὐγὸ 
τϑιηϊδιύ ἀπο Μθηῃοηθ ΓΘ 55810 Ἰΐθυῃ, 
Π τοίοσί ΧΘΠΟΡΠΟΙ ἴῃ ΑΠΑΌΔΒΙ 1, 1, 
1Ο. οὗ 2,6, 28. χ Ρ]αΐοπιβ Μϑῆοπμθ 
αἸβοῖτηαβ Αὐιβρραιη [,αγϊβοοῦτη οἵ 
τορῖα ΑἸθδαἀδγιπὴ [ἀτη111ἃὰ οΥὔτιπη ἔα ]8- 
86, ΜΒΠΟΠΘΠῚ διιῖ6Π), ΑΤΙΒΟΡΡΙ δπηᾶ- 
Βίατη, ῬΠαγβα]αη. ΟΘτὸβ αυϊάθιη 
Ἰοσοὺβ 81 ᾿πνίσθη οὖ οὐτὴ ΠΔΥΓΘΙΟΠΘ 
δα Χοπορῃο 15 46 ΠΥ σΟρΡΏΓΟΠΘ οΟΙ- 
ῬάΓαν Υ15, ΡΓΟ 4 0}118 1η468 Θχϊβίθί οοη- 
Ἰδούαγα δα βαβάθιμ ἃ ᾿υοορῃτοΠΘ οχ- 
οἰδαΐαβ ἔασθαβ ΟἸγρ. 94. ΔΠΠΟ 1. 
ῬΘΙΠΠΟΙΘ. οορίαβ 80 Αὐϊβῆρρο [μδτ]- 

5850 Ρδΐο δηΐθα οοπίγαςίαβ, 415 56]- 
Ἰιοοῦ ΑἸθαδαδγυχη ἔατη!]αὰ οὐ δ ]οϑὶ 
ΤΙΥΘΟΡΏΓΤΟΠΙΒ ΘΟΠΔΙ 115. ΟΡΡΟΠΘΓΘ νο- 
Ἰοραηῦ, ΜραῈ [ἉΤΙΒΕΘΟΥΤΠ ὈΓΙΠΟΙΡῚΒ 
ῬΘΙ]ατὰ οὔτ ΠυυοορτομΘ ῬΏΘΓθθο ΟὈ]- 
[ΘΓ τηθπηοσαΐ 1)]ΟΘΟΙΊΙΒ 14, 82. 1Π|4 6 
ἃ. τοθοῖὶβ (τ πίϊαοο θυ] δαβοοῖα- 
[15 ΔΌΧΙ]Π]8 ΒΆΡΤΏΙ588 τοῖο, αα] ΒΟ Ότα 
ῬΒΔγβα] τη δχριρηανῦ, ΓΔ ΟΘα ΘΙ 0 Ὲ]- 
ΟΥ̓ΠῚ ῬΥΘΟΒΙ ἀἸπτὴ ο]θοὶΐ, δἴααθ ἸΠ60]88 
ἴῃ βουνιπΐθιῃ τραθριί. Ἦφθς 1116 βὰ 
ΔΏΠΟ 2. ΟἸγτηριδα15 οὐ. Αἰᾳαθ ἢὰς 
ῬουΠποηΐ οἰδη οἱ Μηδίου ξένοι ἐν 
Φαρσάλῳ ΟΟΟΙΒ1, ἀρᾷ Ατϊβίοίθίθιη 
ΑὨΙΠΊΔ]. 9, 21,9 6 ΠΏ Ρθββϑίπηθ νϑτθζ 
Ρ]Ιη1ὰ5, δπηοίδηία ψιοίοτιο Ὗ. βοΐ. 
47. 6.2. ΑἸ15 6588 νἱἀθίαν Μήδιος ὁ 
Θεσσαλὸς, δα ᾳφᾷθπ ᾿ην]αίιι8. ΑἸθχδη- 
Α6Υ ῬΘΙ, παυτδηΐθ ])]Οάοτο 17, 117. 
Ααἀαδ6 Ρ]αΐαγΟὮΙ πϑυγδί!οηθιη (081}}88 
ΘΟ. 1 : Διονύσιος Φεραῖον ἄρξαντα Θετ- 
ταλῶν δέκα μῆνας, εἶτ᾽ εὐθὺς ,ἀναιρε- 
θέντα τὸν τραγικὸν ἀνεκάλει τύραννον, 

ἐπισκώπτων τὸ τάχος τῆς μεταβολῆς, 
ἊΡῚ (ὐογᾶθβ ΓΥΘΟΡῃγΟμΘμ) [Π|6]]Πρὶ 
ππης οοηβοί. 5ΟΌΗΝ, 

Φερραῖος [΄. 
Λαρισαίους] [ΔΤ] Λαρισσαίους, ὨΪϊδὶ 

αποα δ]ΐζογιπῃ σ᾽ θ. ἸΠΌΘΙ νΘΓΒι18. 
“μάχῃ ἐνίκησε Β.1).ν. Οδἴεει ἐνίκησε 

μάχῃ. 
5. Συρρακ. Ὠϊς οὗ τηἴτα Υ΄. 
μάχῃ ἡττηθεὶς] αὐτὴ (ἀ6]015 νε]]οῖ 

ΒΘΟΌΥΓΟΙΘ. ΠΟΘ ΟΙΒ 12,110. ΟΗΝ, 
Τέλαν---Καμάριναν) Τέλλαν Α.1).}}. 

Καμαρίναν ΟἸΩΠ65. “Δ)ΙΟΘΟΥᾺΒ 13,112: 
Τὸ δὲ λοιπὸν πλῆθος τῶν ἱππέων (δ γ- 
ΤΔΟΙΒΙΟΙΙΙΩ) ἐκπεσὸν ἐκ τῆς πόλεως 
κατελάβετο τὴν νῦν καλουμένην Αἴτνην 
--Γελῶοι δὲ καὶ Καμαριναῖοι τῷ Διο- 
νυσίῳ διαφόρως ἔχοντες εἰς Λεοντίνους 
ἀπ λίγησεο Οοηξ. Τπαογα. 5; 4 
5ΟΗΝ. 

ἀπώλεσε) ἀπώλεσαν Β. ΡΥ. 

[4] 



90 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΙΝ ΗΙΒ1. 6ΆΒ. 

Ἀ οἷ - 

λεσε. μετ᾽ ὀλίγον δὲ καὶ Λεοντῖνοι Συρακοσίοις συνοικοῦντες 
Α ε “ ’ὔ " Ἀ 7 Α 

ἀπέστησαν εἰς τὴν αὑτῶν πόλιν ἀπὸ Διονυσίου καὶ Συρακο- 
, - ν ἜΝ ; ε μι δ. (Ἃ Δ , 

σιων. παραάχρημα δὲ και οἱ Συρακόσιοι ἱππεις υπτο ἰιονυσιου 

’ ς ’ 

εἰς Κατάνην ἀπεστάλησαν. 
’ Α 

Οἱ δὲ Σάμιοι πολιορκούμενοι ὑπὸ Λυσάνδρου πάντῃ, ἐπεὶ 
“. ΄. “- ’ 

οὐ βουλομένων αὐτῶν τὸ πρῶτον ὁμολογεῖν προσβάλλειν ἤδη 
’ 7 

ἔμελλεν ὁ Λύσανδρος, ὡμολόγησαν ἕν ἱμάτιον ἔχων ἕκαστος 
΄. ) 7 “ Α Ὁ 

ἀπιέναι τῶν ἐλευθέρων, τὰ δ᾽ ἄλλα παραδοῦναι: καὶ οὕτως 

" ἐξῆλθον. Λύσανδρος δὲ τοῖς ἀρχαίοις πολίταις παραδοὺς τὴν 
, Α ἊΝ 5» , Α δέ ᾿ ω 

πολιν καὶ τὰ εἐνονῖτῖτα παντα, Και εκα αβχοντας καταστήσας 

“- .} “. ᾿ “ἢ ’ Ἁ Ν [ - 

8 φρουρεῖν, ἀφῆκε τὸ τῶν συμμάχων ναυτικὸν κατα πόλεις, ταῖς 
α , ἥνις ας 

δὲ Λακωνικαῖς ναυσὶν ἀπέπλευσεν εἰς Λακεδαίμονα, απαγων 

σι , ᾽ὔὕ «. ς Σ Α Ἁ 9 “᾿- 1 

ὰΛ ΤΕ ΤΩΝ αἰχμαλώτων νεῶν ακβρωτηρια καὶ Τὰς ΟΝ εἴ“ 

΄ ’ Ἁ “-“ 

ραιῶς τριήρεις πλὴν δώδεκα καὶ στεφανους, οὺς παρὰ τῶν 
’ ᾽ 4 “ “) Ἁ ι) ’ ’, Α 

πόλεων ἐλαμβανε δῶρα ἰδίᾳ, καὶ ἀργυρίου τετρακοσια καὶ 
ς ’ μ“ ἃ , “ , « 3 ον 
ἑβδομήκοντα τάλαντα, αι περιεγένοντο Τῶν φορων, ους αὐτῷ 

“- 7 

Κῦρος παρέδειξεν εἰς τὸν πόλεμον, καὶ εἴ τι ἄλλο ἐκτήσατο 
5 ΄σ , 

φεν τῷ πολέμῳ. 
“ Α , , 9 ’ 

ταυτα δὲ σαντα Λακεδαιμονίοις ἀπέδωκε ΤΕ 

“-. “ , ΕῚ ἵ ς ’ Α " Α Α 7 2 

λευτῶντος τοῦ θέρους [ εἰς Ὁ ἑξάμηνος καὶ ὀκτὼ καὶ εἴκοσιν ἔτη 

συνοικοῦντες Β.1).Ν. Οὐδἴοι! ξυνοικ. 
αὑτῶν] ΤΌ] αὐτῶν. 
6. οὐ βογγανιΐ Α., οπ. οδίθιϊ. 
βουλομένων Β.1).ν΄. (ὑδίοτιὶ βουλευ- 

ομένων. 
ἡ. τοῖς ἀρχαίοις] ϑυηΐ Π] οἶνθ5 8η- 

ααὶ,. 4] ἃὉ ΑΥΠΘΗΙθηβιθιι5. Γαθσδηΐ᾽ 
ες αυδατϊηρθηΐ, δπούοσα ΤΠποΥ- 
α146 8, 21. ὅ0ΗΝ, 

φρουρεῖν Β.Ο..8.Ε.Π.1.ν. Οδίειι 
φρουρούς. ““ἸθΙοάοτιϑ 14. 23 : Καὶ τῆς 
μὲν Σάμου Θώρακα τὸν Σπαρτιάτην ἁρ- 
μοστὴν κατέστησεν, αὐτὸς δὲ μετὰ νεῶν 
ἑκατὸν κατέπλευσεν εἰς τὸν Πειραιᾶ, 
συναγαγὼν δ᾽ ἐκκλησίαν συνεβούλευσε 
τοῖς ᾿Αθηναίοις ἑλέσθαι τριάκοντα 
ἄνδρας τοὺς νυν μνῆμ νλθη τῆς πο- 
λιτείας.᾽ ΒΟΉΝ. 

συμμάχων Β. Ὁ... Οὐβίεοι! ξυμμά- 
χων. 

8. ἀπέπλευσεν] ἀπέπλει (Ὁ. 
ἀπάγων] ἀπαγαγὼν Β. ““Τρβ86 ἴῃ 

“ΠΡ δοιατη 8010 ρῥτγοΐθοίιιβ, Γτη]880 4ο- 
τηττη ὐ]Ἱρρο οἴιτὴ 5Ρ01115. Νιάθ Ρ]ὰ- 
(Αγ ἢ. ο. τό. ΠΙοάοτιιβ 13, τού. Ο- 
Ἰγτηρίαθ 93, 4: Αὐτὸς μὲν ταύτην 
ἐπολιόρκει, Τύλιππον δὲ τὸν εἰς Σικε- 

λίαν τοῖς Συρακουσίοις τῷ ναυτικῷ 
συμπολεμήσαντα ἀπέστειλεν εἰς Σπάρ- 
τὴν τά τε λάφυρα κομίζοντα καὶ μετὰ 
τούτων ἀργυρίου τάλαντα χίλια καὶ 
πεντακόσια. 'ατη παΊταΐ ἔισίστη αγ- 
ΠΡΡΙ, υὐ ΡΙαΐατομυβ. 5ΟΗΝ, 

τοῦ Πειραιῶς] Πειραιῶς Β. 
πλὴν δώδεκα) Ια. ο. 2, 20. 
ἐλάμβανε] τησπΐαίιπῃ νε] τὴ ἴῃ ἔλαβε. 

5ΟΗΝ, Ἐπαβίχα. 
τάλαντα] (ὑτπὶ ΠἰΒ ῬΘΟ. 5. [,666- 

ἀφο ΟΣ ὈΓΪσητιπὶ ἱπηρογίαίαμη ἔαϊ886 
ΔΨ ΔΙῚ ΙΔτὴ οὗ στϑ]ασια αχ δὰ δῖα υἱζϊα, 
αὐδθ αἸΒΟΙΡ]Ι παῖ ΤΥΘΟΓΡῚ οἵ νϑίθιϑβ 
ΤΏΟΥΘΒ ῬΘυνθυουθηΐ, διοῦου οϑύ ΟἸ Τὴ 
8115 Ρ] αἴάγομιιβ ΤΠ γβαπᾶ. ο.17. ΒΟΉΝ. 
γ΄. δαΐοιη 6 μᾶς ρϑοιηΐα ΤᾺ ]νν8]]. 
Ηϊ8ί. νο]. 4. Ρ. 171. 68. ἃ. 1847. 

τῶν φόρων) ΝΙ]ὰ. 2,1, 14. 
εἴ τι] ἔτι Β. 
ἐκτήσατο Β.1).1.Ν. προεκτήσατο (3) 

Ε΄. Οείοιὶ προσεκτήσατο. 
9. ταῦτα δὲ Β.Ο..ΕΥ. ΟὉείοσι 

ταῦτα δή. 
ὃ Β..Η.Ρ. Οεἰοιὶ ὃ ὁ. 
ἑξάμηνος] 501]. χρόνος. 1ἴὰ Ἰπίτα 3, 

4. 8. ἑξαμήνου σῖτον. {Π{᾿{Ὶ Θαάδπὶ 

Αἱ σι 

[5] 

[6] 

[7] 



404. 8.1}. ΟΑΡΟΟΤΙ. 

[ουπηὰ οὔ πὴ ΑὙαἸβίοί!θβ. Θὰ θ6]] τὴ 
ΡΕΓ ΔΠΠη08 ἀποαείτριηΐα οὐ 56Χχ Πη6η- 
568 ἰγασίιμη δϑύ, Θηυτηθυαΐ ΧΘΠΟΡΠΟΙ 
ἘρΠοΟΓΟΒ, ΘΡΟ τ ηΟ8. 50 ]]]οθῖ, πη ἀθ(11- 
σἰπία. ΘΟῊΝ. 'βα τοΐπτη πος εἰς ὃ 
ἑξάμηνος---οἴκαδε κατέπλευσεν ῬΑΙ ΕΓ 
δἴαιιθ σθίθγαβ ΔΠΠΟΤΙΙΠῚ Ὀ6]}1 ΘΡΠοτο- 
ΓαπΊ 16 ΠοΟίδιΟΠ68, 6 ααΐθιιβ ν. δᾶ 
1, 2.1. ΠΟ 6886 ΧΟΠορβοηιϑ ἸΡΒΌΙΩ 
᾿]υά ἑξάμηνον ΘΈΠΘΙΓΘ Τ]ΔΒΟΊΠΠΟ αἸ6- 
τὰτ ΔὈβοϊΐθ ργοάθγο ν]ἀθίτιγ, Ῥάι 110 
ΑἸοΥ βθηβιὺ ΟἸπΐίοη. Ε΄. Ἡ. νοὶ]. 2. 
Ρ.320. 8864. 64. [εγῇ., οὐ]τι5 Πδθο οϑῦ α185- 
Ρυΐαί!ο: “ὙΠ {Ππ6 τοίαση οὗ 1 .Υ- 
ΒΆΠΟΘΥ ἤγοην Ῥϑϑατηοβ {ῃ8 ΨΆΓ νγὰβ 
ἐπαάθα Ὀγ ἴΠ6 1,Δοραθιηοηΐδη οοτη- 
Ραΐαίίοθ. Ἰ)οάνν6}}] Πὰ8 βαρδοϊο 5} ν 
αἀοἰδοϊοα, ἃπα βδβίδοίου]Υ Ργονβᾶ, 
1η6 Παπα οἵ δὴ ᾿πίθγροϊαΐου ἴῃ [Π6 
ἀαΐοβ ᾿ηβουίθα ἴῃ Χοπορποη ἢδεὶ. 1, 
τ ρον τ ἰδίαι» νας Τϑινν ὃς 
ἘΣ Ὶ ὅ86. ΠΙδβοτί. 8, Ρ. 240---Σ250. 
Βυΐ {ποτ ἰΒ ποῖ Θαμα]. ΓΘΆΒΟΏ [ῸΓ 
ΒΒ ούϊηρ' ἸηΓοΓΡοἸδίιοη 1π {Π6 118ὺ οὗ 
Ρραγίδη ΘΡΠΟΥΒ: Ηδ]. 2, 3, το. Χε- 
ΠΟΡΠΟΠ Βίαΐϊοβ [8 νὰ 88 {π6 1,αο6- 
αἰδπιοηίαηδ οοτηριζοα τ. Πα 4{}6- 
πΐαηβ τϑοκοπθῆ Ὁ ἴο ἰουτηϊηδίθ αὖ {Π6 
ΒΌΓΤΘΠΘΕΘΥ οὗ {Π61Ὁ οἰΐγ ; {Π6 Πιαοοάς- 
ηιοπϊαη8 οχίθηαθα τ ἴο (Π6 τϑίπτῃ οὗ 
Πυβαποῦ ἴο [Δοραφθιοη αἰτοῦ {Π6 
τοαποίϊοῃ οὗ ϑδιηοβ, αθουῦῦ 51Χ τποη ἢ 5 
αἰζου {ΠπΠ6 βσγθη θυ οὗ ΑἴΠθη5, ἀπα ἴῃ 
{π6 δυΐϊαμηη οἱ Β. Ὁ. 404. [{ ννᾶϑ 
σοπβιβύθηξ τυ {Π6 Ῥ]απ οἵ ΧοΠοΡΠοΙ 
ἴο Ιηἰγοάποθ [6 ΠδΠΊ685 οὗ [Π6 ΘΡΏΟΥΒ, 
ὈΥ ψγΟΒΘ Ὑθᾶτβ {πΠ6 [,ΔΟΘἀϑοπ ΟΠΙΔ 8 
τηϑαθ {Π610 σοτηριζαίοη οὗ η6. δ 
ΘΠ ΘΓαΐΘ5 ὑννθηΐγ -ΠΠ6. τ Αἰνησίας 
--29. Εὔδικος, ἐφ᾽ οὗ Λύσανδρος οἴ- 
καδε κατέπλευσεν. ΤΠαύ [6 ΘΡΠΟΥΒ 
ΘΟΙΠΠΊΘ ΠΟΘ ἴῃ δυΐιηη, γα ἱτπονν 
ἔτοιη Ἱ πμπογά. 5, 36. ΤΠ ἤγϑι δρθου, 
“Ζηποβῖαβ, 156. γὙθοορηϊβοα Ὀγ ΓΠπογαι- 
(465 2. 2, 8ἃΠα ἢϊβ βουβθηΐῃ τῃοηΐἢ 
νου] 6 σΟΠΙΠΘΓΑΤῪ νἹτἢ {6 (θη ἢ 
τη οἵ Ργυέποσογιδ, ἴῃ 6 ΑἸΠθηϊδη 
ΔΥΌΠΟη. Τὴ δἱθνθηίῃ ορθοσυ, Ρίοῖ- 
δέοίαϑβ, 15. ΠΟ ΤΙΠΊΘΓΆΤῪ ὙνΊΌἢ {Π6 ΔΥΌ ΠΟΙ 
ΑϊΪοώιι5, ἀπια ννἱἢ [6 Τθηἢ νθαῦ οὗ 
[Π6 ψὰγ, ἰή ΤΗυογά. 5, 19. Ηδ 
γγο] ἃ Θηΐθ ὌΡΟΩ ΟΠΤοΘ ἴῃ πα {μἰτὰ 
τποητἢ οὗ ΑἸοδριιβ, δυιϊιπηη ΚΒ. (Ὁ. 422. 
ΤῈ ὑυννθηΐυ-ἢγϑὺ θρθοσυ, Α]οωϊρρίαας, 
ἰἴ8 ΘΟΠΙΠΊΘΓΑΙΥ ἢ [ῃ6 ὑννθη ἢ 
ΥΘΑΓ οὗ {π6 ννδῦ, ἴῃ ΤὨπογά. 8, 58. 
Πυβᾶπαοῦ γνοι]α τοῦ ὨΟΙΏΘ, ννοίς 
τῶντος τοῦ θέρους, ἴῃ {π6 ὈδρΊΠΗΪηρ; 
οἵ [ῃ6 γϑὰγ οἵ ᾿νάϊοις, ἀθοιΐ Οείο- 
θὲῦ Β.Ο. 404. Ῥευπαρβ ἔτοιη (ἢ]5 
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ΘΘΠΠΪη6 ᾿ἰϑὺ οὗ ΘΡΠΟΥΒ, ἴπ6 ΘρῇθοΥΒ οὗ 
{[Π6 ἔουιν Ἰαβύ Ὑθᾶσβ οἵ [Π6 ννὰᾺ ἤᾶνθ 
Ὀδθθὴ ἰηβουίθα ὈΥ {Π6 ᾿πίουροϊδΐου : 
Τμαγοϊήρρι δ]. τ, 2,1; Ῥαπέαοίο5 
ἘΡΊΩΝ 11 Ὁ, Τὸν ΑΥΘΗΝ ἐπ 
2, 1, το, ψν {Π6 1] ΘΟΥΓΘΒΡΟΠΕΟΙΏρ; 
ΔΥΟΠΟη5. Οἵ {Π686, [ῃ6 ὕννο Ἰαβί δὺ6 
ΠΘΑΙ]Υ ἴῃ {Π6ῚΓ τὶρηῦ Ρ]ΔΟ68 ; Π6 ἔννο 
[ΟΤΙΏΘΙ 16 αἸΒ] πο [πΠΌσ {π6 [αοίβ 
ἴο ΠΟ {ποῪ ὈΘΙοηροα, ἃπα ΔΥΘ 
ῬΙαοθ θϑοὴ ἃ Ὑϑὰγ ἴοο ῃϊσρῇῃ. Ραη- 
ἑαοῖΐος (Δοςσογαϊηρ [0 {Π6 ρ]δη οἵ [Π6 
πο ροΟ]αἴου, ννῆο ΔΗ οΙραΐθβ ἃ ἴον 
τη ΟΠ 5) 5Πο 14 πᾶν Ὀθοη ᾿ηβουίρα 
ΑΓ 1, 4, 2; δα νμαγοἠήρριιδ αἴ 1, 
3,1, ἰῇ [Π6 ραςθ ποὸνν οσοαριοα ὈΥ͂ 
Ραηπίαοϊίο5ο. 'ΓΠπθ γϑθᾶγβ βρθοιῆβα 2, 
3, 0. ἐιοοηΐψ-οῖσἠέ ψόαν απὰ α ἠαζῇ, 
σαηηοῦ θ6 {π6 σθηθίπηθ Πα 6γ. [{ 
[π6 1,ΔΟΘαἸθοΠΠΟΠ]ΔΠ85 οοΙηριίοα {Π6 
ὙῸΓ ΠΠΌΤη {Ππ6 αἰΐδοὶς ΠΡΟ᾿ Ρ]αΐδοα ἴῃ 
{Π6 βονβῃηΐῃ τποηίῃ οἱ “Πηδδῖας5, ἴῃ 6 
αἀπγαίοη. νγὰβ ὑννθηΐγ -ϑθνθὴ γθᾶγ8 δα 
ἃ Πα]. [1 {πθὺ οοτηραΐοα ΠΌτα {Π6 
Ὀ4[016 οἵ Ῥοίαθρα δηαὰ ῃ6 σΟΠΡΎΘΒΒ 
αὖ 1 Δοραάφιηοη ἴῃ ἴῃΠ6 δαίιτηη οὗ 
Β. Ο. 422, ἴποὶῦ τϑοκοηϊηρ νοῦ] 
ΓἼΒ6 ἴο ἐννβηΐγ-θισηῦ γθασβ. βθθιῖΐ {Παΐ 
Ροϊμῦ οἵ πὶ οοἰποϊαθα ἢ {Π6 
[ουγίθθη! ἢ γϑᾶσ οὗ {πὸ ἔχσπιοθ, ἀπ ποῖ 
1π6 ἰοῦ. ὅθ {π6 0165 Β. Ὁ. 
432. 2. Τῇ ΠυτηΌ 675, ἴΠ6Π, ἰῃ Χο6- 
ΠΟΡΠΟΙ 816 ΡΘΥΠΔΡ5 οογτιρίοα, δηα 
Βῃοι] ἃ ΘΧΡΥΘΒ5 ὑννθηΐῃ -ϑουθ ὙΘΆΥΒ 
8ηἃ ἃ [ι8]1. Οὐπίτα αυδιΐαηβ α6 
ΘΡΠούοόστιπθ οδίαϊοσρο ΟΠΤΟΠΟΙΪΟρΡΊΔΙΩ 
ΧοΠορΠοηΐθατη νϑγϑιηατθ μυίας Νο- 
ΠΏ6]1π15 1 σοΙημηθηΐ. “0 [ΘΠΊΡΟΙΘ 
ὈΘΙΠὰπα ῬΘΙΟρομμθβιαση Πηϊζιπη 510.᾽" 
Ἐτδποοί. δα Μαώπυτῃ τὅϑι βαϊΐα, οα- 
7.5 βυχηπηδ δϑύ αἸΒΒΘΏΒιτη ὙΜΘΟγ 1615 
τ Ο:: Γέγραφε δὲ καὶ ταῦτα ὁ αὐτὸς 
Θουκυδίδης ᾿Αθηναῖος ἑξῆς, ἁ ὡς ἕκαστα 
ἐγένετο, κατὰ θέρη καὶ χειμῶνας, μέχρι 
οὗ τήν τε ἀρχὴν κατέπαυσαν τῶν ᾽Αθη- 

ναίων Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι 
καὶ τὰ μακρὰ τείχη καὶ τὸν Πειραιᾶ 
κατέλαβον. Ἑτη δὲ ἐς τοῦτο τὰ ξύμ- 
παντα ἐγένετο τῷ πολέμῳ ἑπτὰ καὶ 
εἴκοσι. - Ξὺν τῷ πρώτῳ πολέμῳ τῷ 
δεκαετεῖ καὶ τῇ μετ᾽ αὐτὸν ὑπόπτῳ 

ἀνακωχῇ καὶ τῷ ὕστερον ἐξ αὐτῆς πο- 
λέμῳ εὑρήσει τις τοσαῦτα ἔτη, λογιζό- 
μενος κατὰ τοὺς χρόνους καὶ ἡμέρας οὐ 

πολλὰς παρενεγκούσας, οὕτη ΠΟς ἸΟο6Ο, 
ὉΌῚ 209 ΘΡΠΟΙ ΠΕΠΊΘΓΘΗηζΓ, ΠΕΙΙΠῚ 
Π11110 τηοαο π6 βεοιιπάθτη ΧοποΡρΠοη- 
[6Π| 46 πὶ 20. ΔΠὴ1 Ὀ6111 σοτηριίθη- 
{π, ἸηϊογργούαΠοπθ [Ο]]Θ ἀπ 6886. 
Νϑαᾷβ θηϊπὶ ἑξάμηνος ΟὙΠ ΡῬΓΟΧΙΠΊΟ 
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΄-“- “"" Ἷ ᾿ ’ 

τῷ πολέμῳ ἐτελεύτα, ἐν οἷς ἔφοροι οἱ ἀριθμούμενοι οἵδε ἐγέ- 
΄. γ) χὰ « ; ’ 

νοντο, Δἰνησίας πρῶτος, ἐφ᾽ οὗ ἤρξατο ὁ πόλεμος, πέμπτῳ 
“ “ ’ 

καὶ δεκάτῳ ἔτει τῶν μετ᾽ Εὐβοίας ἅλωσιν τριακονταετίδων 

Ἰοσπονδῶν, μετὰ δὲ τοῦτον οἵδε, Βρασίδας, ᾿σάνωρ, Σωστρατί- 

11 

δας, "Ε ξαρχος, ᾿Α γησίστρατος, ᾿Αγγενίδας, ᾿Ονομακλῆς, Ζεύξ- 

ιππος, [Πτύας, [Πλειστόλας, Κλεινόμαχος, ἼΛαρχος, Λέων, 

Χαιρίλας, ΠΠατησιάδας, ΚΚλεοσθένης, Λυκάριος, ᾿Εῇπήρατος, 

᾿νομαντιος, ᾿Αλεξιππίδας, Μισγολαΐδας, ᾿Ισίας, ἤΔρακος, 

Ἐύαρχιππος, ΠΠαντακλῆς, [Πιτύας, ᾿Αρχύτας, "Ὦνδιος, ἐφ᾽ οὗ 

Λύσανδρος πράξας τὰ εἰρημένα οἴκαδε κατέπλευσεν. 

Οἱὲ δὲ τριάκοντα ἡρέθησαν μὲν ἐπεὶ τάχιστα τὰ μακρὰ τείχη [8] 

καὶ τὰ περὶ τὸν [Πειραιᾶ καθηρέθη: αἱρεθέντες δὲ ἐφ᾽ ᾧτε 
ψΨ , θ᾽ ῳ Ὰ , , ᾿ 

συγγρα αἱ νόομους, Κα ουστινας πολιτεύυσοιντο. τοὐυτοὺυς μεν 

Α 

ἀεὶ ἔμελλον συγγράφειν τε καὶ ἀποδεικνύναι, βουλὴν δὲ καὶ 
ΑΣ 57 5 Ν ’ὔ; ς " ᾽ γ “- 3» ΄“. 

12τὰς αλλας ἀρχὰς κατεστησαν ὡς ἐδόκει αὐτοῖς. ἔπειτα πρω- 

καὶ ἃτΐΘ. ΘΟΠΪΠΠΡῚ ΡΟΒ86, 4αϊδ δτίϊοι- 
1πι5 δα α!18 810 [φάθ [6 ΟΡ[]ΠῚ] 
ΌΤΙ οαη πη], 8664 ῬΥΪΟΙῚ καὶ ΠΟ 
ὨΤΙΠΊΘΤΊΙΠῚ, ΨΘΙΤΓη ΠΔΙΓΑΙΟΠΘΠΊ 60Π- 
ΓηπιΔ11 : Ποα  ἀοηνηι 1 γ5αηπαῖον ργω- 
ἐογίέα «ϑίαΐο, για Πηλέα δοίζ, ἐθηιριιδ 
δϑηῃιθδίγο ἢηλέιην 65, δἱηυμίψιιθ (οοηΐ. 
Ἰ)ειηοϑίῃ. Ραο. ὃ 2) 28 αηηλ ηυϊϊέανγο68, 
ΒΙῖγ6 δοβίαίθββ. 6 ΤΟΥα [ΔΟΘαςοΠΟΠ1ο- 
τα, 46 πὰ ΧΟΠΟΡΠΟη βοααϊσαγ, Οιὶ- 
Ὀπ5 δααϊῦ: ““Οὐτ μᾶς Θχρ]οδίο 8 
20. ΘΡΠΟΙῚ (Ὁ ᾿ῃ ουρο]αΐογο [ογίαββθ 
Δα] ὃ) σοπβίαηθ. Ναῃ 1, Δοραθοηο- 
ὩΪΟΤΊΙΠῚ ΔΠῺΪ οἱ τηδρΊδίγαίτιβ 1ΠΟ]Ρ]6- 
Ὀαηῦ Φαυηοοῖο δαοίθτημα!!. Ια. 
Τ͵οαννο 5 1)6 Ογο}}5 ὃ, ». Ἡδϑυτηδηῃ. 
ἈΘΡΌΟΙ, Δ 25..:2:.. σπου: 5: 
46. Εἰ ροβύ ρίυτα (6 σϑγ πὶ ΡΘΓῚ 
ΒΙΠΡΊ]ΟΒ. ΔΠΠΟΒ. ΟΤῸΙΏΘ Τ. ὃ: “Οοη- 
βίδηϊ ἸρΊτπ1 Βθοῦμῃ “πον 1465 οἱ Χο- 
ΠΟΡΒΟΠ ἴῃ ΔΏΠ1Β ΒΙΏρΡῚ15. ΠΠΠΊΘΓΔΠ- 
Αἷδ : αἸνθύβαμη ἤποῖη 6111 ρΡοβαθγιηΐ, 
1116 τϑοῦββι τη Ππηϊίαση Ὀδ]]πιὰ ρμυΐαν!ΐ 
Ρᾶσθ οὐτὴ 1 ,ΔοΘαϑΠ]ΟΏ]18 [αδοία (ἃ. τὸ 
τη. ΑΡΓ]18. ἃ. ΟἾγ. 404), Δ]ἴ6Υ ἤποιη 
6886. αἸχι, σαστη Ποδβύμπιη Θχθγοϊίτιβ 
ΑἸ Ιβδιι8. θοῦ οὗ οαββὶβ τονοσβᾶ (η]. 
ΘΡίΘΙηὈΤῚ οχϑιηΐθ ο]ιβάθιη δπηϊ.᾽ἢ 

οἱ ἀριθμούμενοι Β.Ν. (ὐδίοΥϊ ἀρι- 
θμούμενοι. ““ ὅιιπί ααἱὶ Αἰ ςο8. ἐπώ- 
νυμοι αἰἸοπηίιι, σπογαπι ΠΟΙ 18 
ΔΠῺΙ Ὠυπη γα ηζιιν.᾽" 5ΟΗΝ. 

τριακονταετίδων] Ἐδοῖξθ βιιπί ἢ ἴῃ 

{ἸρΊηΐα ΔΠΠΟΒ. οἴη 1 ΔΟΘαφοΙ ΟΠ Ϊ8, 

Ἐυθοθα αὉ ΑΥΠΘμΙθηβιῦιι5. σαρίδᾶ ; 568 
ααδίθου οὖ ἄθοθυη 6] Ρ 518 ΔΠΠ15 [ο ατι8 
Γγδούπτη {αὶ οὐ 6] τὴ σορίμπι, δπο- 
ἴογθ ΤΟΥ 66 1, 87 οἱ ττρ. 5ΟΗΝ. 

το. ᾿Αγησίστρατος] ᾿Αγωσίστρατος 
Ἐ. ᾿Αγηίστρατος ΚΝ. ΠΘΒΟΙΟ 8 ᾿Αγκί- 
στρατος. Ῥαυ]1Ὸ δηΐθ Ἰσάρων Κα. 

᾿Αγγενίδας] ᾿Αγκενίδας Υ. 
Χαιρίλας Β.Ο..Ὲ.Η.1. Χεαιρίλας 

ΕΚ. Οὐβίθιι Χαιρίδας, ΠῚ φιοα Χαι- 
ρίδας---Ἰσίας οτη. ἡ. ““Τιαοοπίοα βιιηΐ 
Χαρίλαος [νε] Χαρίλας] εἴ Χάριλλος. 
64 ἴῃ το] 158. οὔϊαπη ΠΟΙΏΙηΙΌτι5. νἱ- 
{1088 αιιορ ἀδτη 6586 ΒΌ ΒΡ οου." 5ΟΗΝ. 

Πατησιάδας)] Πατησιάδης Ἡ. Πα- 
τασίδας ἸΚ. 

Λυκάριος]) [ἀ6πὶ ΠοΙη6η ἴῃ ἰηβουρ- 
{Ἰοπ6 ργρίϊα τοβοιθθαΐ ΓΘ το ἶπ8 
Ποοιιοὶϊ α65 ]ηϑογρέϊοη, ΝΟ]. 2. Ρ. 444, 
ἢ. 477,00] ΔΥΚΑΡΙΟΩΙΟΤΡΑΤΙΏΤΗΟ, 
ΒΤ] Θατι6 Λυκαρίων Δηπούαν! δα 816- 
Ῥἤδηὶ [Ππ 68. 

᾿᾽Ονομάντιος] ᾿Ονημάντιος Ἐ. 
Πιτύας οτῃη. 1). 
᾿Αρχύτας] ᾿Αρχίτας Β. ᾿Αρχύγας Ἐ.. 
Εὔδικος] Πρόδικος 1). [Ἔκδικος Υ.. 

για. ἀηποῦ. δα 5.1, ὉὈ᾿ "Ἔνδιος οοΟΠ ΘΕ. 
ΤΙ συγγράψαι---συγγράφειν Β.1).Υ. 

(ὐδίθυὶ ξυγγρ. 

ὡς ἐδόκει) Τ γϑῖαβ οοηίσα Εταίο- 
Βέθηθιη Ρ. 412: Ὅθεν τῆς στάσεως 
ἦρξαν, πέντε ἄνδρες ἔφοροι κατέστησαν 
ὑπὸ τῶν καλουμένων ἑταίρων, συναγω- 
γεῖς μὲν τῶν πολιτῶν, ἄρχοντες δὲ τῶν 

ΑΡΌΣ 



404. ΤΙΤΕΙΓΕΤΌΛΘΣΤΗ', Ὁ; 

, ΠῚ , " 3 σ΄ 7 . Ν ᾿ ’ 
τον μὲν οὺὃς πάντες ἤδεσαν ἐν τῇ δημοκρατίᾳ ἀπὸ συκοφαντίας 

“ Α - - ᾿] - - ,ὔ ; 

ζῶντας καὶ τοῖς καλοῖς κἀγαθοῖς βαρεῖς ὄντας, συλλαμβάνον- 
-“ “ Ἷ ’ “ 

τες ὑπῆγον θανάτου" καὶ ἣ τε βουλὴ ἡδέως αὐτῶν κατεψηφί- 
Ἷ Ε “ "ὃ ς - ᾿ ΕΣ ΄ 

ζετο οἱ τε ἄλλοι ὅσοι συνηθεσαν εαὐτοῖις μὴ ὄντες τοιοῦτοι 

13 οὐδὲν ἤχθοντο. ἐπεὶ δὲ ἤρξαντο βουλεύεσθαι ὅπως ὧν ἐξείη 
"5 “- ΄σ ’ ΄ “ ’ὔ 9 Ψ, “ 

αὐτοῖς τή πόλει χρῆσθαι ὅπως βούλοιντο, ἐκ τούτου πρωτον 

μὲν πέμψαντες εἰς Λακεδαίμονα Αἰσχίνην τε καὶ ᾿Αριστοτέλην 

ἔπεισαν Λύσανδρον φρουροὺς σφίσι συμπρᾶξαι ἐλθεῖν, ἕως δὴ 
Α Α ΟῚ Α ΓΖ " 

τοὺυς πονηρους ἐκποδὼν ποιησαμενοὶι καταστήσαιντο τὴν πολι- 
’ ’, ν ᾿ ν « - 

14 τειαν" θρέψειν δὲ αὐτοὶ υπισχνουντο. 
ς κ Α ,ὔ 

ὁ δὲ πεισθεὶς τούς τε 

φρουροὺς καὶ Καλλίβιον ἁρμοστὴν συνέπραξεν αὐτοῖς πεμ- 

φθῆναι. οἱ δ᾽ ἐπεὶ τὴν φρουρὰν ἔλαβον, τὸν μὲν Καλλίβιον 
᾽ ’ " ς ; ἢ ἢ Ἢ 
ἐθεράπευον πασὴη θεραπείᾳ, ὡς πάντα ἐπαινοίη ἃ πράττοιεν, 

ι΄ Α “-᾿ , 2 ᾿] “ « 3 ' 

τῶν δὲ φρουρῶν τουήτου συμπεμποντος αὐὔτοις οὺὑς ἐβούλοντο 

συνωμοτῶν, ὧν ̓ Ερατοσθένης καὶ Κρι- 

τίας ἦσαν. οὗτοι δὲ φυλάρχους ἐπὶ τὰς 
φυλακὰς (θτηθη ἀδηΐ φυλὰς) κατέστη- 
σαν, καὶ ὅ τι δέοι χειροτονεῖσθαι καὶ 
οὕστινας χρὴ ἄρχειν παρήγγειλαν. καὶ 
εἴτι ἄλλο πράττειν βούλοιντο κύριοι 
ἦσαν. Ηοβ ρίαν αὐϊπαιιθ ΘΡΏΟΓΟΒ 
{υρτηΐα νἹΓ] Θχ 5800 οσοοῦπ ἀθ]θρογδηΐ : 
ΘΟΒαπ6. 8}101 οἰϊαπη ποιηϊπαΐ 1 Υ5188, 
ῬΓϑοΐθυθα πϑιηο. ὅΟΗΝ. 

12. συκοφαντίας] (ὑοπβοηθῦ [)1ο- 
ἀΟΥΒ 14, 4» οὐ ἴρ86 [,γχ81ὰ8 σοηίγα 
Εγταϊοβίμθηθπη ο. 2. Ρ]αΐαγοῃιι8 46 
Οαγπίατη 6811 Ρ. 998 Β: Οὕτω τοι 
καὶ οἱ τυραννοῦντες---ὥσπερ ἀπέκτειναν 
᾿Αθήνησι τὸν κάκιστον τῶν συκοφαν- 
τῶν, ὃς ᾿Επιτήδειος προσηγορεύθη, καὶ 
δεύτερον ὁμοίως καὶ τρίτον εἶτ᾽ ἐκ 
τούτου συνήθεις γενόμενοι Νικήρατον 
περιεώρων ἀπολλύμενον τὸν Νικίου καὶ 
Θηραμένη τὸν στρατηγὸν καὶ Πολέμαρ- 
χον τὸν φιλόσοφον. Ηἰϊς οβ΄ Ῥο]ΘΠηδΥ- 
ΟΠπ8 ΠΥ 518 ἔγαίθυ πδίτι τη ΧΙ ΤΏ 18, 116 ΠῚ 
Θἔϊατη ῬὨ]Π]ΟΒΟΡ 8 ἐχρνφρ κε υνων ΠΟΙῚ]- 
παΐ ΡΙαῖο ῬΠΘΘΟΥΙ Ρ. 257 Β. [ἀ6πὶ 
ἀθ ϑο]οσγία Ρ- 959 ΒΕ: Ὥσπερ ἐν 
᾿Αθήναις πρῶτός τις ὑπὸ τῶν τριάκοντα 
συκοφάντης ἀποθανὼν ᾿Επιτήδειος ἐλέ- 
χθη" καὶ δεύτερος ὁμοίως καὶ τρίτος" 
ἐκ τούτου δὲ κατὰ μικρὸν ἤδη προϊόντες 
ἥπτοντο τῶν ἐπιεικῶν, καὶ τέλος οὐδὲ 
τῶν ἀρίστων ἀπέσχοντο πολιτῶν. Νο- 
ΤΊΘ ΒΥΘΟΡΠδηΐο5 νἹΠ]Οβατη 6586 νἹα 
-ΧΥ]ΆΠαου. ἘΡΙβΈποιη, ΠΙΟΡΏΔΠΘΙη, 
ΟἸβυμθηθιη ποιηϊηαΐ [,γϑῖαβ Ὁ. 778. 

ΘΠ αβύμπιβ (8111. ο. βὸ : [μΔΟΘαθοΊη 11} 
ἀδνιοῦβ. ΑΙΠΘηΙθηβιθτι85. ὑγὶριηΐα νἸΓῸΒ 
᾿ΠΠΡΟΒΊΊΘΥΘ, 4] ΤΟΠΊΡῈ ΠΟΤ ΘΟΙΊΙΠῚ 
ἰγαοίαγοηῦ. [1 ῬΓΟ σΟΡουηῦ Ρ68- 
ΒΙΤΏΤΙΠῚ ΠΙΙΘ 4116 οἵ ΟΥΠ 118. ΠΥ ΊΒΊΙΠη 
1Παθιηηδίμ πη ΠΘΟΔΙΒ : 68 ΡΟΡαΪαΒ 1ω- 
[11 οὖ τηϑυϊΐο (]σογθ ἤθυ]: ροϑύ 801 
Ρδαϊυ]ατη ΠΙοϑηῦα ογονῖ, Ππιχία ὈΟΠΟΒ 
δ τηϑ]οβ ΠΌΔΙ ΠΟ56 Ἰπ ο  ἤσουθ, σθίουο5 
τηθίπα [ΘΥΎΘΓῈ : ἴα Οἰνα8 βουνιαθ 
ΟΡΡΓΘββα βϑύθ]λθο Ἰϑο {1886 σΥαν 8. ΡΟ ΠΔ5 
αβαϊ. 506ΗΝ, 

καλοῖς καὶ ἀγαθοῖς] σαηῦ ἢϊ ορί!- 
τηδίθϑ, 8110] γνώριμοι αἰο. 5ΟΗΝ. 
κἀγαθοῖς Β. (ὑδἴετ!] καὶ ἀγαθοῖς. (ὑοηΐ. 
5.15» 28, 40, ὉὈῚ οΥ85185 κἀγαθοὶ τηο- 
40 ἴαοία τηοο πορ]θεῖα. 

βαρεῖς ὄντας} βαρύνοντας ἸΚ. 
ὅσοι Δἀἀππί Β.}).Η.1.Κ΄. οἱ Ε', οτῃ. 

σοἴοτΊ. 
συνήδεσαν Β.Ὁ.Υ. Οἴει! ξυνήδεσαν. 
τοιοῦτοι] τοσοῦτοι Α.(ὐ. ΑἸά., σοΥ- 

τἱρθηθθιυβ Η.1. τοιούτοις Κ᾿. 
12. πέμψαντε)͵ Πδοε πβδαᾳὰθ δῆ 

5. 15. Βίης ΘΧΟοΓΡΒΙῦ ΠἸΟΘΟΓΙΊΙΒ 14, 4. 
5ΟΗΝ. ὅ'εα 15 Χοπορπομΐίθιη ΠΟῚ 
ΒΘαΟΙ ΙΓ. 

συμπρᾶξαι ----συνέπραξεν Ὁ. Ὁ.Υ͂. 
(Οὐβίθυι ξυμ. οὐ ξυν. 

καὶ θρέψειν Ἰζ. 
14. συμπέμποντος Ἐ.. σογγοοίτι8, 4] 

ῬΓ. Θδθπη τηδηι ---πεσόντος, [0.Ὁ΄. 
(δίθυι ξυμπεσόντος. ““1)6 (Δ]Π010 
να Ρ]υΐαγο ἢ] [γβδηασιη ὁ. 15. 
Ῥγφβι στη πος [Δοσαςοιηοπίπτη αοΐ 

[9] 

[το] 



94 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΙΝ ΗΙΒΤ. 6Β. 

Ν νι ὟΝ, 3 , Ξ 3 

συνελάμβανον οὐκέτι τοὺς πονηρούς τε καὶ ὀλίγου ἀξίους, ἀλλ 
ΕΣ Ἁ ΟΝ, 4 ᾿ θ ’ 9 ’ 0 9 

ἤδη ους ἐνόμιζον ἠκιστῖτα μεν πάρω ουμενους αἀνέχεσ αἱἰ9ς αντι- 

, δέ ᾿ ΄σ Ἂ, ’ “δ Α θέλ 

πράττειν Εἰ ΤῈ επιχείρουντας πλειστοὺυς αἂν τοὺυς συνεσελοντας 

Ἀ.6. 

Ιφλαμβάνειν. τῷ μὲν οὖν πρώτῳ χρόνῳ ὁ Κριτίας τῷ Θηρα-[11] 
, ε , ᾿ ἢ ἄδπει 8. ἢ δὲ Θ.ΜΕᾺ ᾿ ι 

μένει ὁομογνώμων τε Και φίλος ἢν ἐπεὶ ὁε αὑτὸς μεν προπετῆς 
ων ιν Ν Ἁ ᾿ ! “ Ν Ἁ ς Ν “-“ δή 

ἣν ἐπὶ τὸ πολλοὺς ἀποκτείνειν, ἀτε καὶ φυγὼν ὑπὸ τοῦ ὁήμου, 
δ ἂΐ 5 , ’ Ψ ᾽ 3,..Α ᾽, κ 
ο δὲ Θηραμένης αντέκοπτε, λέγων Οτι Οὐκ εικος εἰῆ θανατοῦν, 

ΑΞ ᾿ Ξ: Α ι κ . κι ι 
εἴ τις ἐτιμᾶτο ὑπὸ τοῦ δήμου, τοὺς δὲ καλοὺς κἀγαθοὺς μηδὲν 

Ν “ , 9 Ἀ Ἁ ᾽ Ἁ 2 Ἁ Α 3 Α “Ἔ 

κακὸν εἰργάζετο, ἐπεὶ καὶ ἐγὼ, ἔφη, καὶ σὺ πολλὰ δὴ τοῦ 
δ δ “ - , ᾿ὺς, 5» Ἂ..»85 , Α ε δὲ 3, 

16 ἀρέσκειν ἐνεκα τῇ πόλει καὶ εἴπομεν και ἐπράξαμεν Ο ὁε, ετι 
Ἀ ᾿] 3 ΄-. ΄ ’ “ ᾽ “Ψ τὰ 9 

γὰρ οἰκειως ἐχρῆτο τῷ Θηραμένει, αντέλεγεν ὅτι οὐκ εγχω- 
’ “- “- ’ Ἁ Ὁ ᾽ Α - 

ροιη τοῖς πλεονεκτεῖν βουλομένοις μὴ οὐκ ἐκποδὼν ποιεῖσθαι 
Α ς ’ ᾿ς Ε ΟῚ Α Φ ’ , ᾿] Α 

τοὺυς ικανῶτατοὺυς διακωλύειν εἰ δὲ, οτι τριάκοντα εσμεν και 

οὐχ εἷς, ἧττόν τι οἴει ὥσπερ τυραννίδος ταύτης τῆς ἀρχῆς 

17 χρῆναι ἐπιμελεῖσθαι, εὐήθης εἶ. 
’ 

ἐπεὶ δὲ ἀποθνησκόντων πολ- 
΄“΄“ “-“»" κ᾿ ’ Α Γ᾿ 

λῶν καὶ ἀδίκως πολλοὶ δῆλοι ἦσαν συνιστάμενοί τε καὶ θαυμά- 
ΓΤ Ψ ς ἰ 9᾿, ε 9 ’ ΜΨ 

ζοντες τι ἐσοιτὸ ἡ πολιτεία, παλιν ἔλεγεν ὁ Θηραμεένῆς ὅτι 
Ἄ, ’ Ν τ Α ᾽ - ’ ἡδύ 

εἰ μη τις κοινωνοὺς ἱκανοὺς λήψοιτο τῶν πραγμάτων. αούνατον 

᾿Ιϑἔσοιτο τὴν ὀλιγαρχίαν διαμένειν. 

ΤΏΘΏΒ685 Δα ΛΟ Πυιβαπδπη (Γδα](η} 16- 
σίθηβ. [ΙΟοὰι8 ὕδηθη οϑὺ [βου ]5 
Ἰη ῬΔΩΘΡΎΓΙΟΟ 6. 32, 4 πο ρεοτί!- 
618 ν]ἱθίπσ. [Δοθαςοιη 108 αἱΐ ὁὉ- 
σου Αὐμθηϊθηβιθτιβ ᾿π αυϊξαΐθιη 78- 
αἸοϊογιτη, αὐτοὶ πλείους ἐν τρισὶ μησὶν 
ἀκρίτους ἀποκτείναντες ὧν ἡ πόλις ἐπὶ 
τῆς ἀρχῆς ἁπάσης ἔκρινε. Οπδ νἱ- 
ἀδηΐα δα ργρϑι απ πος 1, ΔοοΠϊοττα 
ΡΘΓΠΠΘΓΒ ; 8564 ἴῃ ῬΑηδίΠθπδῖοο ρΡ. 246 
Β, δαάριῃ τϑρϑίπιηίιν νοῦθα ἰΐα : Ὅτι 
πλείους Λακεδαιμόνιοι τῶν Ἑλλήνων 
ἀκρίτους ἀπεκτόνασιν τῶν παρ᾽ ἡμῖν, 
ἐξ οὗ τὴν πόλιν οἰκοῦμεν, εἰς ἀγῶνα 
καὶ κρίσιν καταστάντων, 6ΟΧ 410 νἱ- 
ἀθηΐαγ πδθο ΠΟῊ δα 50105 ΑἰΠΘΠΪ ΘΠ 868 
οὔ θιηριιβ ΓὙΥΔΠΟΤΤ ὑτ]ρΊηΐα, 56 
Δ τϑ]]ατιο8. οἰϊδπι σθθοοβ, 80 ἱπιρο- 
ΔΉ 115. ΤΟ Οἢ 8. οσοἶβοϑ, ρο- 
ὑἸη6γ.᾽ 5ΟΗΝ. 

συνελάμβανον Β.Ὁ).Ν. Οδέοιϊ ξυνε- 
λάμβανον. 

ἀνέχεσθαι) ἂν ἀνέχεσθαι ΘΟ Οἴου. 

ἂν τοὺς] αὐτοὺς Κ᾿ 
συνεθέλοντας Β.10).Ν΄. ξυνθέλονταςΥ. 

Οὐδἰουὶ ξυνελθόντας. 
5. Κριτίας Οοηΐ. ΤΉ] νν 411. Η δ. 

᾽ , ’ ΚὯ ἢ 
ΕΚ τοὐυτου μεντοι ριτιας 

γΟ]. 4. Ρ. 205. 866. 6α. 8. 1847. εὐ ΝΙ6- 
Ὀυ. 5ΟὈο]. ἰδὲ. ν0]. 2. Ῥϑεῦ. 5. Ὁ. 
1785 οἴ 200 8. 

ἐπὶ τὸ] ἐπὶ τῷ Α. ΑἸά., οοττ]σοηίο Η. 
ἀποκτείνειν .Ο.}).γ. Οδίδιϊ ἀπο- 

κτεῖναι. 
φυγὼν ὑπὸ Κρρεπιιβ οἱ Ὑγγίίζθη- 

Ὀδοῆϊ8. [10γὶ φυγὼν ἀπό. 
κἀγαθοὺς ΒΒ. (βίο καὶ ἀγαθούς. 
τό. ἐκποδῶν Β. 
οἴει] οἴη Β. 

ὥσπερ τυραννίδος] ὥσπερ τυραννίδα 
ΟΕ. ΑΙά. ““Ῥαπιηαὶ πες νοῦρα 
[Πα] τιΔ Π] ΘΧ ᾿πίθγργθίδθοπα ογία «8- 
ΘΟ Β1πι8. ἴῃ ᾿Αττικοῖς : ΔΙΙΟσ πὶ βηϊμ ἢ 
ἔα]5886. ᾿πίουροπθπάπιθ δηΐθ ὥσπερ. 
1τ0ὰ οοηϑαϊῦ ααοχιθ ὙΥ̓γυ θη ΟΠ 8, 
ααθιη τοίαίαγις Μαίμϊ ΜΙΒοθΙδη. 
ῬΏΠΟΙορ. ρατία 2. Ρ. 90. 5ΟΗΝ,. 
Ἀδοία Μαίμϊε ὥσπερ ἰπίογργοθίαϊαῦ 
οὕτως ὥσπερ. 

17. συνιστάμενοι Ὁ... (ὐείοτϊ 
ξυνιστάμενοι. 

τί ἔσοιτο ἡ πολιτεία) ἼΠιιο. 2, 52: 
Ὑπερβιαζομένου τοῦ κακοῦ οἱ ἄνθρωποι 

’ 

οὐκ ἔχοντες ὅ τι γένωνται. 
’ 

πραγμάτων] τοιούτων ΚΚ. 

[12] 



494. 118. Π1|. ΟΑΡ. 111. οὅ 

καὶ οἱ ἄλλοι τριάκοντα, ἤδη φοβούμενοι καὶ οὐχ ἥκιστα τὸν 

Θηραμένην, μὴ συρρυείησαν πρὸς αὐτὸν οἱ πολῖται. καταλέ- 
ἮΣ 

[12] 
ο ’ Α Ἁ “ ΕΣ δ΄ ὃ ς 

αυ Θηραμένης καὶ πρὸς ταῦυτα ἔλεγεν οτι ἀτοπον οὁοκοιήὴ εαυ- 

ἢ ᾿ ι - ε 
19 γουσι τρισχιλίους τοὺυς μεθέξοντας δὴ τῶν πραγμάτων. ο ὃ 

΄σ ἊΝ " ΄“Ἵ Α ’ Α ’ “ 

τῷ γε εἶναι τὸ πρῶτον μὲν βουλομένους τοὺς βελτίστους τῶν 
΄' 5 Ν 

πολιτῶν κοινωνοὺς ποιήσασθαι τρισχιλίους, ὥσπερ τὸν ἀρι- 
Ἁ “ Α Ἁ ω 

θμὸν τοῦτον ἔχοντα τινα ἀνάγκην καλοὺς κἀγαθοὺς εἶναι, καὶ 
ἂν. 4 Ψ ’ , μι». 4,9 Ν , " ΝΡ 

οὔτ᾽ ἔξω τούτων σπουδαίους οὔτ᾽ ἐντὸς τούτων πονηροὺς οἷόν τε 
᾽ , » δι Ὁ Εὐ  ν , δ  δοὺδν Ν Ὁ ’ 

εἴη γενέσθαι" ἔπειτα δ᾽, ἔφη, ὁρῶ ἔγωγε δύο ἡμᾶς τὰ ἐναντιώ- 
[2 9 Α , ΄“. " 

τατα πράττοντας, βιαίαν τε τὴν ἀρχὴν καὶ ἥττονα τῶν ἀρχο- 
3. 5 , 

δ᾽ ἐξέτασιν [τ4] 
3 “ “ 3. ἄνα ἴω 
αγορᾳ, τῶν δ᾽ ἔξω τοῦ 

’ , 6 κ “9 ’ « 

20 μένων κατασκευαζομένους. ὁ μὲν ταῦτ᾽ ἔλεγεν. οἱ 
; ΄“ Α ’ ᾽ ΄ 

ποιησαντες τῶν μεν τρισχιλίων εν τῆ 

’ , σ᾿ ἌΝ ἃ Ν “ 

καταλόγου ἄλλων ἀλλαχοῦ, ἔπειτα κελεύσαντες ἐπὶ τὰ ὅπλα, 
᾽ ᾿ 
εν 

έ 

18, τριάκοντα] οἱ ἐκ τῶν τριάκοντα 
Α.1. ΑΙὰ. Νιά. δῃηποί. 84 Ὧ, “21. 

συρρυείησαν] συρρείησαν Β.ΟΟὕΥ͂. 
Οδἴθτὶ συρρύησαν. 

19. ἑαυτῷ γε Β.ΏΗΟΝ.Υ. Οείετι 
ἑαυτῷ. 

βελτίστους] μεγίστους Υ., 4αϊ τηοΧ 
τρισχι ἴῃ ἤΠ6 νΘΓΒΊΙΒ ῬΓῸ τρισχιλίους. 

βουλομένους τοὺς βελτίστους τῶν 
πολιτῶν κοινωνοὺς ποιήσασθαι τρισχι- 
λίους} ϑϑδιη6ὶ ροβιζπτη κοινωνοὺς ποιή- 
σασθαι τορείοπαάσμῃ, αὖ ΑΠΔΡ 48. 3»4.» 
18: Τισσαφέρνης ἐπεφάνη οὕς τε αὐ- 
τὸς ἱππέας ἦλθεν ἔχων καὶ τὴν ρόν- 
του δύναμιν. [1Ὁ. 4, 8» 15: ᾿Ιδόντες 
μέλαν τι χωρίον διὰ τὸ ἐκλελοιπέναι αὐὖ- 
τόθι τὴν χιόνα εἴκαζον τετηκέναι, Ροϑί 
τετηκέναι αἰ χιοῦ ΠΥ] τθρϑίαηϊ τὴν 
χιόνα. Ριπα. Ναπι. Ιο, 80: Οὐ θαῦ- 
μα σφίσιν ἐγγενὲς ἔμμεν ἀεθληταῖς 
ἀγαθοῖσιν. ΙΙοάοΥ. 11, 8: ᾿Ἐπὶ το- 
σοῦτο δὲ προέβησαν τηῖς προθυμίαις 
ὥστε τοὺς εἰωθότας ἐκ διαδοχῆς μετα- 
λαμβάνειν τῆς μάχης οὐ συνεχώρησαν. 
Ῥαυβδῃ. Ὁ, 1» 7 Ὁ. ἴτε: ὁ. λύχνας: ὁ 
πρὸ τῶν στεφανωμάτων ἥπτετο. (ὐοπΐ. 
Δηηοΐ. δα 1, 7, 6 οἱ 24. οἱ Μαί[ῃϊθ 
αταμπη. ὁ 634, 1. ῳ. ΠΙΝΏ. Ηδς αυο- 
488 ἔδοΐα 6586 ᾿τηϊ ἈΠΟ Π6 ΡΥΊΟΥῚ5 {γγδη- 
115, 46 αιὰ ΤΠποΥ 1468 8, 6» τνῆῳ ι- 
͵άτα αἰθβῖβ. Δαπλοπιαί. 50ΕΝ 

ἀνάγκην] ἀνάγκη Α. ΑΙα. 
κἀγαθοὺς ΤΑΌΤῚ καὶ ἀγαθούς. 

Δηηοῦ, 84 8. 12. 
σπουδαίους) σπουδαίως Β. 

Ἧ. 

ἐκεῖνοι ἀπεληλύθεσαν πέμψαντες τοὺς φρουροὺς καὶ τῶν 

ὃ᾽ ΟἸΘὟΥ͂. 
ὁρῶ] ὁρῶ δ᾽ Α. ΑἸΙά. 
ἡμᾶς Β. Ε, Οὐβίοιὶ ὑμᾶς. 
τὰ δῃΐθ ἐναντιώτατα οἵη. ΑἸά., 46- 

αἰ Η. 
20. ἔξω τοῦ καταλόγου] Ηοβ [8ο- 

οΥ̓δίθβ αἷΐ ρϑυ π111586 Δα τὸν μετὰ Λυ- 
σάνδρου κατάλογον, οσοπίγα Εἰ ΠΥ ΠΌΤ 
ῬΡ. 400 Α : Νικίας γὰρ οὑτοσὶ, ἐπειδὴ 
οἱ τριάκοντα κατέστησαν, καὶ αὐτὸν οἱ 
ἐχθροὶ ἐκ μὲν τῶν μετεχόντων τῆς πο- 
λιτείας ἐξήλειφον, εἰς δὲ τὸν μετὰ Λυ- 
σάνδρου κατάλογον ἐνέγραφον---αὐτὸς 
δὲ εἰς ἀγρὸν ἐλθὼν διητᾶτο. (ὑοπίτα 
(ΔΙ Πτηδοματη Ρ. 274 Ὁ) : Οὔτ᾽ ἐκ τῶν 
μετεχόντων τῆς πολιτείας ἐξαλείψας, 
εἰς δὲ τὸν μετὰ Λυσάνδρου κατάλογον 
ἐγγράψας. Ησμπο οαπάρδτῃ οαἰδϑ]ορστιτα 
αἸοιΐ Πυγβῖδβ Ρ. 773: Οὐδ᾽ εἰς τὸν κα- 
τάλογον ᾿Αθηναίων καταλέξας οὐδένα 
φανήσομαι, α6πὶ Ἰοσ ΠῚ ΡΘ551Π16 ἴῃ- 
τογργοίαῦ ΒΘΙ βία. 5ΟΗΝ. 

κελεύσαντες ἐπὶ τὰ ὅπλα] Ιηἢἃ 58. 
ΠΣ: ᾿Εκέλευσε μὲν ὁ τῶν τριάκοντα 
κῆρυξ τοὺς ἕνδεκα ἐπὶ τὸν Θηραμένην. 
ΘΙ ΠΉ111α βαηῦ παραγγέλλειν εἰς τὰ ὅπλα 
ΑΠΔΌ. 1, 5» 13»"6Ὁ ΠΟς ΙΠΒΟΓ. ΚΟ ΥΓΙΘΟ 
ἃΡ. ΒαοΚΗ. νο]. 2. Ρ. 276, π. 2347’ 
ς. 14: Περὶ τούτων παραχρῆμα ὁ δη- 
μος ἑλόμενος ἄνδρα εἰς Σίφνον Κτησι- 
κλὴν Χαρικλείδου διὰ νυκτὸς ἕνεκεν τοῦ 
κατασκέψασθαι τὰ προγεγραμμένα. 

ἀπεληλύθεσαν Β. Ὁ. ἀπεληλύθησαν 
Α.Ε. Οείθ ἀπεληλύθεισαν. 
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᾿ - κ᾿ ε ΄ ε Ἔ ἢ ᾿γὰν , ῃ κ᾿ 
πολιτῶν τοὺς ὁμογνώμονας αὑτοῖς τὰ ὅπλα πάντων πλὴν τῶν 

Ι ὃ δ ὦ , “- “ Α " ’ 

τρισχιλίων παρείλοντο; καὶ ανακομίισάαντες ταῦτα εἰς τὴν ακρο- 

’ 9 ΄σ ΄ 

πολιν συνέθηκαν ἐν τῷ ναῷ. τούτων δὲ γενομένων, ὡς ἐξὸν [τ5] 
- “- Ἁ Α χά 

ἤδη ποιεῖν αὐτοῖς ὃ τι βούλοιντο, πολλοὺς μὲν ἔχθρας ἕνεκα 
᾿] ’ Α δὲ , 

ἀπέκτεινον, πολλοὺς ὃὁὲ χρημάτων. 
Ε "5 “-“ “ 

ἔδοξε αὐτοῖς, ὅπως 
Ε οὖ - “ ’ διδό ᾿Ὶ “- , 

ἔχοιεν καὶ τοῖς φρουροῖς χρήματα ὁιόοναι, καὶ τῶν μετοίκων 
Φ Φ - Α 9 Α Α 9 - Ἁ δὲ ’ 

ἕνα ἕκαστον λαβεῖν, καὶ αὐτοὺς μὲν ἀποκτεῖναι. τὰ δὲ χρήματα 
“- , ᾿ “- 

αὐτῶν ἀποσημήνασθαι. ἐκέλευον δὲ καὶ τὸν Θηραμένην λαβεῖν 

ὅντινα βούλοιτο. ὁ δ᾽ ἀπεκρίνατο, ᾿Αλλ᾽ οὐ δοκεῖ μοι, ἔφη, 
Ν Ω ’ ’ Ων ᾿Ὶ : “κ 

καλὸν εἶναι φάσκοντας βελτίστους εἶναι ἀδικώτερα τῶν συκο- 
“ - “- " ’ 

φαντῶν ποιεῖν. ἐκεῖνοι μὲν γὰρ παρ᾽ ὧν χρήματα λαμβανοιεν 
σι 2 ς - δὲ ς “- δὲ ὃ “-“ [ [4 

ζῆν εἰων, ἥμεις ὁε ἀποκτένουμεν μηθεν αοικουντας, να χρήματα 
’ ᾿Ξ ἴων ᾿] “ ΄ Α 93 ’ ο ’ὔ ᾿ «ε 

23 λαμβανωμεν ; πῶς οὐ ταῦτα τῷ παντί ἐκείνων ἀδικώτερα ; οι 
“15 ᾿ ἢ δέος ἢ ΩΣ ε ἔνε , 

ὃ ἐμποδὼν νομίζοντες αὐτὸν εἰινᾶι τῷ “ποίειν ὁ τι βούλοιντο, 

΄- κ ᾿ 7 μὴ 

ἐπιβουλεύουσιν αὐτῷ, καὶ ἰδίᾳ πρὸς τοὺς βουλευτὰς ἄλλος πρὸς 
,. 

ἄλλον διέβαλλον ὡς λυμαινόμενον τὴν πολιτείαν. 
᾿ 

καὶ “παᾶ- 

΄ Π ΠῚ "58, ΕῚ ΝΥ ᾽ ΩΣ 

ραγγείλαντες νεανίσκοις Οἱ ἐδόκουν αὐυτοις θρασύτατοι εἰναι 

ξιφίδια ὑπὸ μάλης ἔχοντας παραγενέσθαι, συνέλεξαν τὴν βου- 

φαλήν. ἐπεὶ δὲ ὁ Θηραμένης παρῆν, ἀναστὰς ὁ Κριτίας ἔλεξεν 

ὦδε. 

Ὦ ἄνδρες βουλευταὶ, εἰ μέν τις ὑμῶν νομίζει πλέονας τοῦ [17] 
ὑπ 9.9 ,ὔ δ , ΦΨ Φ - ’ 

καιρου ἀποθνήσκειν, ἐννοησάτω ὅτι ὅπου πολιτεῖαι μεθίστανται 
“΄- ΄ ’ ’ Α “5 ’ ᾿ ᾿ 

πανταχοῦ ταῦτα γίγνεται" πλείστους δὲ ἀνα γκη ἐνθάδε πολε- 

σθϑευηκᾶν Β.1).Ν. (Οὐδέ ξυνέθη- 
καν. 

21. πολλοὺς μὲν] πολλοὺς Β. 
ἀπέκτεινον, πολλοὺς] ἀπέκτειναν, ἀλ- 

λους Υ. 
καὶ τοῖς] τοῖς Β. τοούα ἔογΐαββθ. 
χρήματα διδόναι] χρήμασι δόναι Ἰὰ. 

καὶ ἀ6]6 1 γοὶαϊς Μ ρου ἀθ ὈΟΠῚΒβ ἄδτη- 
ὨδίοΟΤΙΙΠῚ Ρ. 161. 51η6 οαιιβα ἸΔΟηθᾶ. 
5ΟΗΝ. 

μετοίκων] ΜΙ46 ἰηῖτα δὰ ᾧ. 40. 
5ΟΗΝ. 

ἀποσημήνασθαι} ῬΓΟΒΟΓΙΡΌΟΠΘ ρῈὉ- 
Ἰσασθ. [ηΐτα ΟΔΡ. 4, 18, 6δῇ: Τοὺς 
ριβκαν τῶν ἡμετέρων ἀπεσημαίνον- 
το. ὅΓΗΝ 

25, ἀδικοῦντας ἀδικοῦντες Β.ἔΕ. 
τῷ παντὶ] παντὶ ἘὮ. 
23. παραγγείλαντες] παρήγγειλαν 

τοῖς Εἰ, ΑἸά., σογτροηίθ Η. παρήγγει- 
λαν Α.Ε.. « Οδίθγιιπι βδπαύογθθ {ππὶ 

ῬΙοσαθ [πογαπΐ οὐ δηΐθ {πρὶ ηΐα ὙἸΓΟΒ 
1η βίῃ οἵ ἔανθδηΐ 1115, [οϑίθ Πγϑία 
Ρ. 457. [Ιάθτὴ Ρ. 467. βοπαίμτη Ῥτῶ- 
5: ἀ1θ8 30 ὙἹ]Γ5 1ἴὰ Ρἰπρὶι: Οἱ μὲν 
γὰρ τριάκοντα ἐκάθηντο ἐπὶ τῶν βά- 
θρων, οὗ νῦν οἱ πρυτάνεις καθίζονται, 
δύο δὲ τράπεζαι ἐν τῷ πρόσθεν τῶν 
τριάκοντα ἐκείσθην. τὴν δὲ ψῆφον οὐκ 
εἰς καδίσκους, ἀλλὰ φανερὰν ἐπὶ τὰς 
τραπέζας ταύτας ἔδειτίθεσθαι. "1 115 Θταΐ 
ὕπ|ΠῈ ΤΟΥ πη βθηδίτιβ Βει τῶν δισχιλίων, 
ἢδθο Βθη 16 η6] 1 οτίαβ.᾽ 5ΟΌΗΝ, 

μάλης) μασχάλης Κὶ. 
συνέλεξαν Β.1). (Οὐεἰει ξυνέλεξαν. 
ὧδε οτη. Β., ταὖ Βο]6ῦ νΑ ΓΙ ἢ ΠΙΡΤῚ5 

βΒοηαιιθηίθ ὦ ἄνδρες, απο οὐπὶ ὧδε 
σοηϊαδβιτη ἃρΡ. ιοθθαμη ΕἾ. νο]. 1, 
Ρ. 379. ἴῃ νου ]5 Χοπορῆ. οην. 2, 
24. 

24. ἐνθάδε βογνατιπηΐ Β.Υ͂. 

Α. Ὁ. 



ΒΕ, ΘΑΡ.ΙΙΙ. 91 404. 

’ ον - " 9 Ι͂ θ ἴω ὃ , Ἀ Ἂ 

μίους εἶναι τοῖς εἰς ὀλιγαρχίαν μεθιστασι ὁιὰ τε τὸ πολυαν- 
΄- Φ Ἁ Ἁ ᾿ πὶ 

θρωποτάτην τῶν ᾿ Ελληνίδων τὴν πόλιν εἶναι καὶ διὰ τὸ πλεῖ- 
Ἀ ΄ι , « “-“ Α 

Φῆστον χρόνον ἐν ἐλευθερίᾳ τον δῆμον τεθράφθαι. ἡμεῖς δὲ 
- - Α - Α Π 

γνόντες μὲν τοῖς οἵοις ἡμῖν τε καὶ ὑμῖν χαλεπὴν πολιτείαν 
κ ὃ , , δὲ “ ἽΝ. ὃ , - 

εἶναι ὁημοκρατίαν, γνόντες ὁε ὅτι “λακεδαιμονίοις τοῖς περι- 
’ ε ἴω « Α -ι. » ς «“ἂ ’ ΄ «ε δὲ 

σώσασιν ἡμᾶς ὁ μὲν δῆμος οὔποτ᾽ ἂν φίλος γένοιτο, οἱ δὲ 
, δ ύῳ ἢ "ἢ κ δ Ἔ ἃ κ  “- κ τς Δ 

βέλτιστοι ἀεὶ ὧν πιστοὶ διατελοῖεν, διὰ ταῦτα σὺν τῇ Δακε- 
’ ’ἢ ; ᾿ ’ ’ Α 4 ἢ 

26 δαιμονίων γνώμη τήνδε τὴν πολιτείαν καθίσταμεν. καὶ ἐὰν 
τ᾿ ’ 9 , “ΑΝ , Φ δ ’ θ 3 

τινα αἰσθανώμεθα ἐναντίον τῆ ὀλιγαρχίᾳ, ὅσον ὀυναμεθα εκπο- 
[ὦ - -“ ’ ὯΝ ΕΣ 

δὼν ποιούμεθα: πολὺ δὲ μάλιστα δοκεῖ ἡμῖν δίκαιον εἶναι, εἴ 
ΠΩ - Ἷ ΄“΄ , , νι Ἁ 

τις ἡμῶν αὐτῶν λυμαίνεται ταύτη τῆ καταστασει, δίκην αὐτὸν 
“ , ’ὔ Ἁ “" ’ 

27 διδόναι. νῦν οὖν αἰσθανόμεθα Θηραμένην τουτονὶ οἷς δύναται 
ς Α 

ὡς δὲ 
ς ,ὔ ς ΄σ΄ " ἐὰ σ΄ - ς “- « 

ἀπολλύντα ἡμᾶς τε καὶ ὑμας. ταῦτα ἀληθῆ, ἣν κατα- 
΄“- « ὔ » ’ ε ’ ΄“ Θ 4 

νοῆτε, εὐρήσετε οὔτε ψέγοντα οὐδένα μᾶλλον ἡἠραμένους του- 
κ κ ’ ΒΥ ᾿ ’ ο Ἁ 5 δὼ 

του τὰ παρόντα οὔτε εναντιούμενον, ὅταν τινὰ εκποῦων βου- 
.“ Α Ἷ ᾿ ν ΄-. 

εἰ μεν τοίνυν ἐξ ἀρχῆς 
΄ Ε] 4 ’ Ἁ Ω " ’ ’ 9 “δ 

ταῦτα ἐγίγνωσκε, πολέμιος μεν ἦν, οὐ μέντοι πονηρὸς γ᾽ ἂν 

λώμεθα ποιήσασθαι τῶν δημαγωγῶν. 

΄“΄“ Α Ἁ Α ΒΥ ΄. Ἁ 

28 δικαίως ἐνομίζετο" νῦν δὲ αὐτὸς μὲν ἄρξας τῆς προς Λακεδαι- 
ἣ ᾿ ΟΝ ι κι Ζε ’ ’ 

μονίους πίστεως καὶ φιλίας, αὐτὸς δὲ τῆς τοῦ δήμου καταλύ- 
΄ Α “ - ’ 

σεως, μάλιστα δὲ ἐξορμήσας ἡμᾶς τοῖς πρώτοις ὑπαγομένοις 
κ] ς ΄Ὺ"» ’ 3 ’ὔ “ " ᾿Ὶ ᾿Ὶ ε -“ Ἁ ς “ “ἢ 

εἰς ἡμᾶς δίκην ἐπιτιθέναι, νῦν ἐπεὶ καὶ ὑμεῖς καὶ ἡμεῖς φανερῶς 
9 Α -“ 7 , ΠΡ 5 “- Α ’ τὰ ’ 

ἐχθροὶ τῷ δήμῳ γεγενήμεθα, οὐκετ᾽ αὐτῷ τὰ γιγνόμενα αρε- 
Φ 4“:,ὄ Ἢ Α ἃ σ᾿" - ΄“ ς - ᾿ 

σκει, ὅπως αὐτὸς μεν αὖ εν τῷ ἀσφαλεῖ καταστη, ἡμεῖς δὲ δίκην 
΄“΄ “- ’ 9 ΄σ΄ ΄““ 

20 δῶμεν τῶν πεπραγμένων. ὥστε οὐ μόνον ὡς ἐχθρῷ αὐτῷ προσ- 

τσ η τοι} ΠΟ... 55 αἱ θαι ΤΘΒ01- 
ταθηάτ8 ν᾽ αἀθαίπν οτῦο ὑ ὑμεῖς---ἡμεῖς. 

ὡς δὲ ταῦτα ἀληθῆ, ἢ ἢν κατανοῆτε, 

τεθράφθαι Β.1). ἘΝ. Οὐεἰογῖ τετρά- 
φθαι. 

25. γνόντες μὲν] γνόντες Ε΄, ΑἸΑ., 
ΠΟΥ Θηΐθ. Η. 

οἵοις τε ἡμῖν καὶ ὑμῖν] Ηδης νυ]ρα- 
ἴατη 5ουρίπγα πη στὴ ᾿ἰαὶζίο 1)}6 1π6]. 
Ρ. 78. ὑταηϑροβιία σορι]α τε ΟΟΥΤΟΧΙ. 
Μαῖθ Ζθαμηῖιβ οἵοις περ ἡμῖν καὶ ὑμῖν 
Τοσδεαῖς Ὁ 1. 4. τό. ΒΟῊΝ: νἕδα 
8. 27. 

δημοκρατείαν Β. Ῥοβί μος πολιτείαν 
ὈΥΔΏΒΡΟΗΙΥ.. 

26. ἐναντίον Β.Ο.Π.Ἐ. ΗΝ. Οὐδενὶ 
ἐναντία. 

ποιούμεθα] ποιοῦμεν Κα. 
δοκεῖ ἡμῖν Β..Ε. Η.1.ν. Οὐ εὔευι 

ἡμῖν δοκεῖ. 
27. ἡμᾶς---ὑμᾶς] ὑμᾶς---ἡμᾶς Β., αἱ 

Ξι 29. 29: ΑἸζογυ πῆ Ἐ. 28. οἵ, ὯΡῚ 18- 

εὑρήσετε] Ιηΐνᾶ 8.84: Ὡς δ᾽ εἰκότα 
ποιοῦμεν, καὶ τάδ᾽ ἐννοήσατε. Ηἰς εὑ- 
ρήσετε, ἢν κατανοῆτε Ἡ. νὰῃ Ἠεοτνοτῖ- 
ἄφθη “Π68. Πτίογασ. [μρὰ. Βαῦ. 1851, 
Ἁ. 30 Ψ8Π. ρΡΓΟροβί(8 Ρ.3,12. 38 ΗἸδι. 
3, ὃ : Εἰ ἐθέλεις κατανοεῖν, εὑρήθεις. 

ταῦτα οτὰ. Α.Ο.ἘΕ΄, ΑἸά., 564 δά- 
αἀαπί Η.1. 

ἐκποδὼν βουλώμεθα] ἸΠν ΠΥ. 
ἐγίνωσκε 1)... οὐ 4110]. 
28: ἐξθΡ μήσΩΣΙ ἐφορμήσας Κ. 
εἰς οτη. Εὶ 

ἡμᾶς} ὑμᾶς Β.Ο.0.Ε. Οὐοπί. 5... 32, 

ἡμεῖς τοῦτον ὑπάγομεν. 
γινόμενα ἴἷ., αὖ 20 γίνονται ΟὙΤη 

Β. 0... 6 αἰιθὶ. 

Η 
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ΤΩ Α ς “ [ κ ’ 

ήκει ἀλλὰ καὶ ὡς προδότη ὑμῶν τε καὶ ἡμῶν διδόναι τὴν δίκην. 

(α , ἐν δεινό δοσία πολέμου, ὅσῳ χαλε- καίτοι τοσούτῳ μεν δεινότερον προ μου, ὅσῳ χ 
’ Ἁ τ Α “ “ 3 9 

πώτερον φυλάξασθαι τὸ ἀφανες τοὺ φανεροῦ, τοσούτῳ ὃ 
εὐ ’; οὐ Ἁ 

ἔχθιον, ὅσῳ πολεμίοις μὲν ἄνθρωποι καὶ σπένδονται αὖθις καὶ 
Ε ’ , », 

πιστοὶ γίγνονται, ὃν δ᾽ ἂν προδιδόντα λαμβάνωσι, τούτῳ οὔτε 
9 ’ ᾽ὔ , Ἁ δον ΘΝ, 5 ’ “ δὶ -“- “ δὲ 

Δοἐσπείσατο πώποτε οὐδεὶς οὔτ᾽ ἐπίστευσε τοῦ λοιποῦ. ἵνα ὁὲ 
“- ΄' ᾿ “- 4 Ἀ ’ὔ ’; 

εἰδῆτε ὅτι οὐ καινὰ ταῦτα οὗτος ποιεῖ, ἀλλα φύσει προδότης 
»-» Α ’ὔ ἝΞ “" ἢ 9 

ἐστὶν, ἀναμνήσω ὑμᾶς τὰ τούτῳ πεπραγμένα. οὗτος γὰρ ἐξ 
“΄-" τι δε “ Ν Ν ’ὔ [2 

ἀρχῆς μὲν τιμώμενος ὑπὸ τοῦ δήμου κατὰ τὸν πατέρα Αγνωνα, 
Α ’ ΄“ 9 Α 

προπετέστατος ἐγένετο τῆν δημοκρατίαν μεταστῆσαι εἰς τοὺς 
Ι ἃς τ ’ Ω μὴ , 5 ᾿ δ᾽ 3 θ τ 

τετρακοσίους, καὶ ἐπρώτευεν ἐν ἐκείνοις. ἐπεὶ ὃ ἤσθετο ἀντι- 
’ ἴων χ ς Α ΄ 

παλὸν τι τῆ ὀλιγαρχίᾳ συνιστάμενον, πρῶτος αὖ ἤγεμων τῷ 
Ἁ ’ 

321 δήμῳ ἐπ᾽ ἐκείνους ἐγένετο ὅθεν δήπου καὶ κόθορνος ἐπικα- 
- Α - 

λεῖται" καὶ γὰρ ὁ κόθορνος ἁρμόττειν μὲν τοῖς ποσὶν ἀμφο- 

29. ὑμῶν τε καὶ ἡμῶν] ἡμῶν τε καὶ 
ὑμῶν Υ. 

πολέμιοι] Μοτὰβ διηθηααδῖ πολεμίῳ : 
ΟὈΙΗῪΝ εἰ β]τῖο πολεμίοις ΒοΙ]ρ81. ΒΟῊΝ, 
Αἀ ᾳυοά ἴδοεῦ Υ, 

αὖθις καὶ] καὶ αὖθις Β. 
οὔτ᾽ ἐπίστευσε Β.).Ε. οὔτε ἐπί- 

στευσε Ὗ. οὔτε πιστεύσαι 1. οὔτε 
σπείσαιτο (.Ε. οὔτ᾽ ἂν σπείσαιτο Ἀ. 
ΑἸά. οὔτ᾽ ἂν σπεύσαιτο ΕἸ. 

20. καινὰ] κενὰ ΑἸᾺ., οσογτὶροηίο Η. 
οὗτος γὰρ] οὗτος μὲν, ΟἸΪ880 μὲν 

Ροϑβῦ ἀρχῆς, Δ.Ο.}.Ε.. ΑἸά., ποη ΟΠηΪ8- 
80 Β. ρΓ., 864 φϑάθπ) τπδηὰ ἴῃ γὰρ 
ΤηὰίΔ 8. 

κατὰ τὸν πατέρα] δα ΘΧΟΙΏΡ] ατΤ ρΡᾶ- 
{π|5. [γϑῖαβ Ρ. 426. 46 “Π ΠΘυΙΏΘΠ6 : 
Πείσας ὑμᾶς τὴν ἐπὶ τῶν τετρακοσίων 
πολιτείαν ἑλέσθαι. καὶ ὁ μὲν πατὴρ 
αὐτοῦ τῶν προβούλων ὧν ταῦτ᾽ ἔπραττε. 
6 ΤΠογάπηθπθ, ΝΊοῖὰ οἱ Τμαογ 6 
ῬΙαΐατο 5 ἴῃ ΝΙοῖα ὁ. 2: Καὶ πατρι- 
κὴν ἔχοντες εὔνοιαν καὶ φιλίαν πρὸς 
τὸν δῆμον. [06 ὙΠοΙαΙηθπ6 Χομο- 
ῬΒΟΠΙ5. Ἰοσαμη Θχοθυρϑὶῦ 5680]. ΑτἹ- 
Βίορῃ. Βδη. ν. σ46. Ναιταῦ Ηδρῃο- 
πΪβ Π]απὶ Δἀορίίοηθ, πο Πδΐτι, ἔ11586, 
οἵ οχ ὕδθο ἰπβ]α οὐϊαπάστχη ; βθα π6- 
Βοῖο χυϊα 80 ᾳαοα δααϊξ : Δοκεῖ καὶ 
οὗτος καὶ ταῦτα τὰ τρία ἐπιψηφίσασθαι 
ἐπὶ ζημίᾳ ἢ δεσμεύεσθαι ἐν τῷ ξύλῳ ἢ 
πιεῖν κώνειον ἢ ἐκφυγεῖν. Δαορίϊ!ο- 
Π6ΠῚ ΕλαρΟ] 15. ΘΟΥΉΪοῚ ὑθβυτη 10 ἢτγ- 
τηδηΐ Β6ῃ 0] 1ὰ ἤδη. ν. τοοῖ. 5ΌΗΝ. 

ἽἌγνωνα) [ΔὈγ] ΓΑγνωνα. 

᾿προπετέστατος ἐγένετο τὴν δημοκρα- 
τίαν μεταστῆσαι] Υ. Τπασ. 8, 68 564. 

ἐν ἐκείνοις] ἐν οἴη. Α.(.Ε.Ε.1. ΑἸα., 
οοΥρθηΐθ Η. 

ἤσθετο ἀντίπαλόν τι τῇ ὀλιγαρχίᾳ 
συνιστάμενον) ΝΕ. Ἴππος. 8, 80. 

συνιστάμενον Β.Ὦ.Ψ. (ὑδίοεγ] ξυνι- 
στάμενον. 

31.γὰρ ροϑύ δήπου ἀοἸον ἰθρμδηιβ. 
γὰρ δήπουθεν Ἰζ. δήπου εὖ γὰρ ΒΈρτα 

πῶς 

τ ΟΝ 
γεγϑιιη Β. αἂϊ 516: ὅθ Γ καὶ κόθορ- 
νος. καὶ κόθορνο----καὶ γὰρ οτη. Εἰ. 

καὶ γὰρ---ἀμφοτέρων ἀδ]επᾶα οεπ- 
βού Μοτιιβ νϑίαῦ] ρ]οββθιηα, εὖ δηΐθ 
οαπὰ Βυμηκθη. 1)15βουῖ, ἀθ Απᾷ- 
Ῥῃοηΐβ νο]. 7, Ρ. 8ὃτ6. Πβιβικ. (“" ηϊδὶ 
Βηῦ 6Χ Τ]ΔΥρΡΊΠ6᾽ Δ ΔΙΟΚΘμαγ. ἰδίγ. 
Ὧ6 Αὐἱβίοθαϊο Ρ. 110) ψαδτην]β 56}0]. 
Αὐϊβίορῃ. Ἀδη. ν. 47. βαάθπῃ ἴῃ 8110 
ΕἸΌγοΟ τορογοῦ. 5ΟΌΗΝ, οαὶ αἰοεὶξ 
'Ξ:. ἐν “Ελληνικοῖς ἀμφοτέροις τοῖς πο- 
σὶν ἁρμόζειν αὐτόν φησιν. αϑριοὶξ 
οἰϊαπὶ ᾿Π ΠΘΓΔΙΏΘ 65 ̓ ηΐτα 5. 47: ᾿Απο- 
καλεῖ δὲ κόθορνόν με, ὡς ἀμφοτέροις 
πειρώμενον ἁρμόττειν. Δοκεῖν διΐοτη 
ΒΦ606. αἸοιθαν οὐϊαση ὧθ στθῦ8. ΟΘΓΕΙΒ, 
νοῦ ΟΥΤΌΡ. 1, 2, 2: Οὗτοι δὲ δοκοῦ- 
σιν οἱ νόμοι ἄρχεσθαι τοῦ κοινοῦ ἀγα- 
θοῦ ἐπιμελούμενοι κ. τ.λ. 

ἁρμόττειν]! ΡΒ] αΐαγοτ8Β Ρχεθοθρί. 
ΤΘΙΡᾺΘ]. ροτοπᾶς Ὁ. 824 Β: Δεῖ τὸν 
Θηραμένους κόθορνον ὑποδούμενον ἀμ- 
φοτέροις ὁμιλεῖν καὶ μηδετέροις προσ- 
τίθεσθαι. ΖΕΌΝ. 

ἕω 
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- Ἁ - Α “Ὁ ’ 

τέροις δοκεῖ, ἀποβλέπει δὲ ἀπ᾽ ἀμφοτέρων. δεῖ δὲ, ὦ Θηρά- 
ΕΙΣ Ἁ »᾿ “᾿ 4 ’ κ ὃ Ἁ δ᾿ ᾿] 

μενες, ἄνδρα τὸν ἄξιον ζῆν οὐ προαγειν μεν ὁεινον εἶναι εἰς 
, κι ’ ΕῚ , " ’ “δλ , 

πραγματα τοὺς συνόντας, ἢν δέ τι ἀντικόπτη, εὐθὺς μεταβαλ- 
τ “. - “ἃ “ 

λεσθαι, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν νηὶ διαπονεῖσθαι, ἕως ἀν εἰς οὖρον κατα- 
“ ᾿ " δὲ ᾿ ΩΝ “Δ ς , ’ ΕΣ θ ὃ - ,. ὃ “ 

στῶσιν" εἰ ὃε μή, πῶς ἂν αφικοιντὸ ποτε ἐνθα δεῖ, εἰ επειθὰν 
" ἥ Δ. - " ἢ , μ δέῳ, χα ν ᾿ 

42Τι ἀντικόψη, εὐθὺς εἰς τἀναντία πλέοιεν ; καὶ εἰσὶ μὲν δήπου 
΄ ΄ ’ Α Α Ἀ Ν 5 

πᾶσαι μεταβολαὶ πολιτειῶν θανατηφόροι, σὺ δὲ διὰ τὸ εὐμε- 
, ΕῚ , ᾿ Ν " , ὝῚ 

τάβολος εἶναι πλείστοις μὲν μεταίτιος εἶ ἐξ ολιγαρχίας ὑπο 
΄“- 7 “ , ν] 9 ’ ς Ἁ “- 

τοῦ δήμου ἀπολωλέναι, πλείστοις δ᾽ ἐκ δημοκρατίας ὑπὸ τῶν 
’ “ ’ ’ 9 εἴ Α ᾿] ; « Ἀ ΄“- 

βελτιόνων. οὗτος δέ τοί ἐστιν ὃς ταχθεὶς ἀνελέσθαι ὑπο τῶν 
“ κ “ « ’ 

στρατηγῶν τοὺς καταδύντας ᾿Αθηναίων ἐν τῆ περὶ Λέσβον 
Ἁ ἤ “΄ι ΄'. 

ναυμαχίᾳ αὐτὸς οὐκ ἀνελόμενος ὅμως τῶν στρατηγῶν κατηγο- 
΄. Α 

43 ρῶν ἀπέκτεινεν αὐτοὺς, ἵνα αὐτὸς περισωθείη. ὅστις γε μὴν 
΄“΄-Ἕ Α - ’ ἴτω Α 

φανερός ἐστι τοῦ μὲν πλεονεκτεῖν ἀεὶ ἐπιμελόμενος, τοῦ δὲ 
ἐ 53 4 - ͵ κ ΕῚ ; ΄-“ ’ ’ 

καλοῦ καὶ τῶν φίλων μηδὲν ἐντρεπόμενος, πῶς τούτου χρή 
- Ἂ Ι ’ ΄ Ἁ 

ποτε φείσασθαι; πῶς δὲ οὐ φυλάξασθαι, εἰδότας αὐτοῦ τὰς 
ἈἉ « Ἁ "ἢ ς ΄ῪΝ κ] Α ΄“ ΄'΄ ξ ς “- 

μεταβολας, ὡς μὴ καὶ ἡμᾶς ταὐύτο δυνασθῆ ποιῆσαι ; ἡμεῖς 
᾿ κι ὝἜΕΗΣ, Υ.- " , ᾷ χ , 

οὖν τοῦτον ὑπαάγομεν καὶ ὡς ἐπιβουλεύοντα καὶ ὡς προδιδόντα 
ΓΑ ΩΣ ΔΗ 2: ς . ὉΠ “- κ ») » , 
ἡμᾶς τε καὶ ὑμᾶς. ὡς δ᾽ εἰκότα ποιοῦμεν, καὶ ταδ᾽ ἐννοήσατε. 

νὴ “ ἊΝ 

34 καλλίστη μὲν γὰρ δήπου δοκεῖ πολιτεία εἶναι ἡ Λακεδαιμονίων" 
“ιν . , ’, κ " , " κ Ξ μ " 

εἰ δὲ ἐκείνη ἐπιχειρήσειε τις τῶν ἐφόρων ἀντὶ τοῦ τοῖς πλείοσι 
, ’ κ ο Α δ " “". “- 

πείθεσθαι ψέγειν τε τὴν ἀρχῆν καὶ εναντιοῦσθαι τοῖς πραττο- 
Γ] 

νος Ὁ. (βίη ἐπιμελούμενος. ἀπ᾿ ἀμφοτέρων Β.Ο.Π.Ε. ΗΝ. ἐπ᾽ 
ἀμφοτέρων Α. Ὁ. (ὐδίογ1 ἐπ᾿ ἀμφότερον. 
ΠΙὰα οχρυίτηθσο νἹάθίιν Ρ]αΐ. 1. ας. 

τοὺς συνόντας Ῥοδύ πράγματα Ρο- 
παηΐ Β.0.0.Ε.1.ν. Οείοθιι τοὺς ξυ- 
νόντας ρΡοβί εἶναι. 

ἐν νηὶ] ἐνὸν Κα. 
εἰς οὖρον  ἀπιτη νηΐ ΒΟ Πα Τὴ 

ΠδΟ] Γπουϊηῖ. 5ΟΗΝ, 
πῶς ἂν ΒΚΚ. Οὐδίοεγιὶ πῶς. 
22. εἶ οἵα. Ε΄ οὐτη Ἰδοιηᾶ. 
ἀπολωλέναι) ἀπολλύναι Ὦμὰ]6 ΒῈρ6Γ- 

5010} Ε' 
δ᾽ ἐκ] δὲ καὶ Κ. 
ὃς] ὃς καὶ Β. 
ταχθεὶς ἀνελέσθαι] ταχὺς ἀγγελέ- 

σθαι Κα. 
Λέσβον] ῬταΙπαμπη δὰ ΑΥΡΊΠιι888 
Το ἱἹν, ΒΟῊΝ, Μ. 1,7. 4. 8Βεα. 

33. ἐπιμελόμενος 1).Ν΄. ἐπιμελώμε- 

δυνασθῇ} δύνασθαι ΙΝ. ““ Βοτ- 
ΤηΔΠ δυνασθῇ ΡὈΓῸ δυνηθῇ Ῥάβδίτη οἵ- 
ἰθσιηῦ ΧΘΠΟΡΠΟΠΌΒ ΠὈΓῚ ΒΟΥΙΡΙ], νο- 
᾿ὰ] Ρ]ΌΓο5. ΟΥΤΌΡ. 1,1, 5. ἐδυνάσθη. 
Απδθᾶβ. 7. 6, 20. δυνασθείη. ἐδυνά- 
σθην ἨΕ]]οη. 7, 3, 3. 51Ππ6 νδγϊθίαϊθ, 
αὖ ἐδυνάσθητε ἢ. 3, 7. εἴ ἐδυνάσθησαν 
9 » 25- μέγα δυνασθῶσι 6, δ, 40. 
δυνασθεῖσιν ΒΌΡΤΑ 1,4, τό. 50ΗΝ,. 

ποιῆσαι] ποιεῖν καὶ Ἰζ. 
ὑπάγομεν) ἀπάγομεν Ε΄. ῬΓΟΧΙΤΊ ΤΩ 

καὶ οτῃ. Υ΄.. 4] ἀοἰπαθ ὡς προδιδόντα 
ὑμᾶς τε καὶ ἡμᾶς. 

24. ἐκείνῃ] ίθρῃδηιβ ἐν ἐκείνῃ. 
τοοίθ. 5ΟΗΝ. Ρτὸ ἐκεῖ ροβιίαμῃ ρμὰ- 
[αὖ Βοϊδβοπδά. δὰ ἔμαπαρ. ἢ. βοξ. 
Θυοα ᾿ρβιιπὴ ΤὨΪΓΙΠ) ΠΪΒῚ τηϑ] ποῦ 
ΧομοΡΒοη. 

ἐπιχειρήσειε] ἐπιχειρήέ (51ς) Β. 

Η 2 
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, τ “Ἃ δ νι Ἁ Α 4ς..9 3.Ἂς δας ΩΝ ς ’ Ἁ 

μένοις, οὐκ ἂν οἴεσθε αὐτὸν καὶ ὑπ᾽ αὐτῶν τῶν ἐφόρων καὶ 
ε Ἁ “ὄ 5, 6 ’ ’ - ’ ’ 9 ΄- 

ὑπὸ τῆς ἄλλης ἁπασῆς πόλεως τῆς μεγίστης τιμωρίας ἀξιωθη- 
ὑ δ᾽ 4 - χὺ ““Ἀ ΄“᾿ ᾿] ’ 4 ᾿] ς ἴω ᾿] -. 

ναι; καὶ ὑμεῖς οὖν, ἐαν σωφρονῆτε, οὐ τούτου ἀλλ᾽ ὑμῶν αὐτῶν 
ΤᾺ ὁ ς ᾿ Α Α Ά, «ἃ Ψ “- ’ 

φείσεσθε, ὡς οὗτος σωθεὶς μὲν πολλοὺς ἀν μέγα φρονεῖν ποιή- 
“ ’ «ς »" “9 ’; κ ’ Α 

σειε τῶν ἐναντία γιγνωσκόντων ὑμῖν, ἀπολόμενος δὲ πάντων καὶ 
“ Ε “ ,» εν - Ε) ε ’ “ἃ Ν Ψ ’ 

τῶν ἐν τῆ πόλει καὶ τῶν ἔξω ὑποτέμοι ἂν τὰς ἐλπίδας. 
Α ΄ Ἁ " Α Α ΕΙΣ 

Ὃ μὲν ταῦτ᾽ εἰπὼν ἐκαθέζετο" Θηραμένης δὲ ἀναστὰς ἔλε- [18] 
Ν »“ Α 4 “ ἵ ΄- 

ἕεν, ᾿Αλλὰ πρῶτον μὲν μνησθήσομαι, ὦ ἄνδρες, ὁ τελευταῖον 
“΄΄ κὺ Α ’ Ά Α Α “- 

κατ᾽ ἐμοῦ εἶπε. φησὶ γὰρ με τοὺς στρατηγοὺς ἀποκτεῖναι 

35 

ΝΥ 5:5. ι 8. ᾿ 3... δι , 
κατηγοροῦντα. ἐγὼ δὲ οὐκ ἦρχον δήπου κατ᾽ ἐκείνων λόγου, 

ἀλλ᾽ ἐκεῖνοι ἔφασαν προσταχθέν μοι ὑφ᾽ ἑαυτῶν οὐκ ἀνελέ- 
Α ΄ Ε] ΄“ Α ’ ’ 3 Α Ἁ 

σθαι τοὺς δυστυχοῦντας ἐν τῆ περὶ Λέσβον ναυμαχίᾳ. ἐγὼ δὲ 
ν: ᾿ φᾷ Ἁ Ν “ Δι - Α “ ᾿] 

ἀπολογούμενος ὡς διὰ τὸν χειμῶνα οὐδὲ πλεῖν, μὴ ὅτι ἀναι- 
Ρ- ᾿ὐνονν ἃ ὃ Ἀν: ἀν αι ϑἢ - , “,.»ὔἤ ’ 

ρεῖσθαι τοὺς ἄνδρας δυνατὸν ἣν, ἔδοξα τὴ πόλει εἰκότα λέγειν, 
᾽ - Ἂν -“ “- 5 ; , Ἄ, “Ρ 

ἐκεῖνοι δ᾽ ἑαυτῶν κατηγορεῖν ἐφαίνοντο. φάσκοντες γὰρ οἷόν 

τε εἶναι σῶσαι τοὺς ἄνδρας, προέμενοι αὐτοὺς ἀπολέσθαι ἀπο- 
’ ἢ 

26 πλέοντες ᾧχοντο. οὐ μέντοι θαυμάζω γε τὸ Κριτίαν παρα- 
ὔ οὰ Ν κ Ἐξ 3 “ ᾿ 5.) ἐδ . 5. δ. ὁ 

νενομήκεναι᾽ ὃτε γὰρ ταῦτα ἦν, οὐ παρὼν ετύυγχάνεν, ἀλλ ἐν 
’ Ν ’,, [ ’ Ἀ Α 

Θετταλίᾳ μετὰ Προμηθέως δημοκρατίαν κατεσκεύαζε καὶ τοὺς 
’ “ 5. κ κι , φ κ 3 ᾿ Ἀπ ἐς 

327 πενεστας ὥπλιζεν ἐπὶ τοὺς δεσπότας. ὧν μὲν οὖν οτος εκειί 

οἴεσθε] οἴεσθαι Ἐ. 
αὐτῶν ροϑί ὑμῶν ἁἀάπηι Β.) .ἪΠῸ’., 

ΟἸΏ. ΘΘίο 1. 
μέγα] Ρῖοὸ με «πα ρτ. Β., 46 χᾷο 

ΤΟἸΙοὔπιπι ει. [ἃ46πΔ ρῖοὸ ᾧ βθαιθηῖ8 
φρονεῖν ῬΓ. π. 

25. Θηραμένης) Οὐδ 6ΘΧ ΟΥ̓ΔΙΟΠΘ 
ΠΟΏΠ1111ἃ τηθιηογαΐ [γϑῖὰβ ἢ. 127 ΗΝ, 
1)6 Χεπορμοηίΐίθα οοηΐ. ΝΙΘ ἢν. 56 Π0]. 
θὲς 0]: 2: ρθυ, 2: ". 201: 

ἦρχον] κατῆρχον Υ. 
δήπου ἀἀαπηῦ Β.).Η.1.Κ.., οπα. ο6- 

[67]. (ὐδίθστιπη βθουηαιπ 1, 7, 4. 
ΒΘΟῸΒ 86 168. Παθαϊς. 1οῦ αυϊάθπη 
ΠΙοάοΥτιΒ 13, ΤΟΙ : Θηραμένους δὲ καὶ 
Θρασυβούλου προαπεληλυθότων εἰς ᾽Α- 
θήνας, ὑπολαβόντες οἱ στρατηγοὶ τού- 
τους εἶναι τοὺς διαβαλόντας πρὸς τὰ 
πλήθη ----ἀπέστειλαν κατ᾽ αὐτῶν ἐπι- 
στολὰς πρὸς τὸν δῆμον, διασαφοῦντες 
ὅτι τούτους ἔταξαν ἀνελέσθαι τοὺς τε- 
λευτήσαντας : 5644 [Δ]6πὶ ΘΡΙ βίο! 
ΒουΙρίδτη 0 ἀποῖθτι8 ἔα]θ88 ποραΐῦ Εἰα- 
ΓΥΡ(ΟΙ]ΘΠΙΙΒ 1, 7, 17, οἵ “ΘΓ ΔΙΏΘΠ 65 
1088 8. 4. 

ἔφασαν] ἔφθασαν ἘΣ. 
προσταχθέν μοι Β.1).Η.. Οὐδίοτ! 

προσταχθέντα με, 566 προσταχθὲν 1. 
“Τὴ 8010 Ογτορεαϊς 8, 4, 9. Ιοοο, ὃ 
δὲ πράττοιμι, τηᾶγρὸ ϑίθρῃ. προστατ- 
τοίμην ἀῃποίαν!.᾽ ΒΟΉΝ. 

β α 

αὐτοὺς ἀπολέσθαι] ἀπολέσθαι αὐτοὺς 
Β.., αὰϊ ΡΥ. Φ Ρῖὸ π οὖ τοχ ᾿ΐθιη Ρυ. 
ἀποπλέοντας. 
δΟ.παρανενομηκέναι πη] δέ δοοιιΒα ΓΘ 

τη6. ΖΕΌΝ, γυϊραίαιη αὐ ἀεἔεη- 
ἀογοῦ, ΝΥ δἰβῖκπιβ ροβί Κριτίαν ΘΧΟΙα͵556 
Δ]Ιαυοΐ νϑια, νϑ] Ὁ] τότε οὐ, ρυιίϊαθαί. 
Υγυ πο 5 παρακηκοέναι οοπ͵θοἰΐ, 
ΝΥ οΙἤπι8 παρανενοηκέναι. ϑεὰ Βοος ρΡο- 
ΒΓ ΠΤ γΘΥΌτιπη οὖ ΠΙΠη τη οἵ Χοθμο- 
ΡΒΟΙΙ ἱπιυιβιϊζαῦιιπη οϑί : απᾶτο γυ- 
ΘΠ ΌΔΟἢΪΟ ἀββθηΐον. ΒΟΉΝ, παρε- 
νομηκέναι Ἐὶ. 

κατεσκεύαζε Β.1).Η..1. κατασκευάζων 
ΟΕ. ργυ., Εις. κατασκευαζείων Α. ΑἸά. εἰ 
Βθοιπα ἃ τηδπι Δα Εὖ, παρεσκεύαζεν. 

πενέστας)] Ἠππηςο Ἰοοιπὶ να] οΧ 
ἰογῦϊο ἰῦγτο ἰαπιάαὶ ΗἩδυροοσζαῖίο 5} 



404. 118. 11. ΟΑΡ. 11]. 10] 
» Α Ε , ᾽ὔ Ἢ ’, , ε “ ᾽ Α 

ἔπραττε μηδὲν ἐνθάδε γένοιτο τὰδε γε μέντοι ὁμολογῶ ἔγω 
’ὔ » 4 “ Α -. " “- ὔ ΄ Α ΟἹ 

τούτῳ, εἰ τις ὑμᾶς μεν τῆς ἀρχῆς βούλεται παῦσαι, τοὺς ὃ 
- Α “- Δ ον ΄“ 

ἐπιβουλεύοντας ὑμῖν ἰσχυροὺς ποιεῖ, δίκαιον εἶναι τῆς μεγίστης 
Ἁ , ’; «ς “ , 

αὐτὸν τιμωρίας τυγχάνειν ὅστις μέντοι ὁ ταῦτα πράττων 
» Α ΕΣ ΠῚ] δι. δὲ , ἤ , ’ Α 
ἐστιν οἴομαι ἂν ὑμᾶς καλλιστα κρίνειν, τὰ τε πεπραγμένα καὶ 
. ΄ ’ ΓΟ " - 3 Α 

48ἃ νῦν πράττει ἕκαστος ἡμῶν εἰ κατανοήσετε. οὐκοῦν μέχρι μεν 
ΓΟ ΄-΄ ΄᾿- ϑω ’ ο' ἃ ν . ΄“-“ 

τοῦ ὑμᾶς τε καταστῆναι εἰς τὴν βουλείαν καὶ ἀρχὰς ἀποδειχθῆ- 
’ ’ ’ 

ναι καὶ τοὺς ὁμολογουμένως συκοφαντας ὑπαγεσθαι πάντες 
ὯΝ 05 ᾽ὔ ΦΩ͂ ᾿ δέ Ὁ Ε Ψ ὃ ἣν ’ 

ταῦτα εγιγνωσκομεν᾽ ἐπεὶ ὃὲ γε οὗτοι ἤρξαντο ἀνόρας καλοὺς 
" ι , . , ς ἵν τ" , . " 

τε κἀγαθοὺς συλλαμβάνειν, ἐκ τούτου καγω ἠρξάμην ταναντία 
᾽ὔ ᾽’ χγὸὺ Ν “ 5 θ ’ " Δέ 

39 τούτοις γιγνώσκειν. ἤδειν γὰρ ὅτι ἁἀποθνήσκοντος μεν Δεοντος 
ῪΝ ἌΝ 7 . τ Ν “Ψ Ἁ ὃ “ ς “ ο 

τοῦ Ζαλαμινίου, ανὸρος καὶ ὄντος καὶ δοκοῦντος ἱκανοῦ εἶναι, 
΄' ’ὔ ’ 

ἀδικοῦντος δ᾽ οὐδὲ ἕν, οἱ ὅμοιοι τούτῳ φοβήσοιντο, φοβούμενοι 
δι , ω “ ἰ »» αἰ Ν᾿ ΡΝ 

δὲ ἐναντίοι τῆδε τῇ πολιτείᾳ ἐσοιντο᾽ ἐγίγνωσκον δὲ ὅτι συλ- 
’ Ἁ , Ἁ .9.08 

Νικίου, καὶ πλουσίου καὶ οὐδὲν λαμβανομένου Νικηράτου τοῦ 

νοοΒ Ὦδο. διιηί ραάρτῃ ἀρπα ΤΠ ΠΘΒΒ8]05 
ΘΟΠαΙΠΟΠ6 αὰὰ ρατγίαπογιτη Ηε]οΐββ. 
γιάθ Ἀαμηκθη. δα ΤΊ Ππηδθιιπη Ρ. 212. 
δα. ββοιπά. Οὐεο ἤαρᾶπη ἴῃ 1 Πθ588- 
Ἰατη οὐ ΠΘίαυΙαΒ ΤΠ] ΟΠ 65 ΟὈΙΓΘΙ τη6- 
τηογαῦ Νοβίθι ἴῃ (ὑουηπηθηΐ. 1. 2, 24. 
Μοτχτῖτβ: Ῥεπϑβίδγιτη βθα Ἰ010505 ΑἸῚγ- 
ὨΪὰ5 ἰθοραΐτπιϑ ΑἸ ΠΟΙ θπϑιτη δα Π68- 
Β8105. Δα] αν, τὖῷ ἀρραγοῦ οχ Ατὶβίο- 
ΡΒΔΠ8 εβρ. ν. 1265. οὖ αι 10] 
Β6ΠΟ]1α ρΡοβιιοσιηῦ οἵ δα ΝΡ. ν. 691. 
ϑεα Προ Ἰεραῖίο ρμογήποί δα ΟἸγτηρία- 
46πὶ 80. ἰριπιγ δηΐθυίοῦ ἔπρα ΟΥ̓. 
Οτθ ΟἸσοῖο ἀθ Ναί. δου. 5, 28. 468 
«[ἀβόηθ ῬΏργορο, οθαάδηῃ 46 Ργοιηθίπθο 
᾿ΓΠΘββα]0 παυγαηΐ ΡΒ] αγοτι5. οὐ ϑϊτη- 
Ρ]Ἰοῖ8, ἀπποίαηία Ψ]οίοτῖο Υ΄. [,βοΐ. 7, 
6. 10. «0450Π1 σορποιηθη ῬτομηθΠΕ6Ὶ 
[α͵1586. σοη]οῖς ὙΥ̓γ θη θΔ ἢ. δα Ρ]ὰ- 
[Δ  Πτιτη νο]. 6, Ρ. 624. 5ΟΗΝ,. 
“87: μηδὲν ἀρθάδὲ γένοιτο] γρ. ὃ δὲ 

μὴ γένοιτο 
ποιεὶι Β.Η. (ὐδἰεγ ποιεῖν. ““ Ηυς 

ΤΟΒΡΙΟΙς ᾿ΓΠΘΡΆΙΠΘ ΗΒ ΟΥ̓ΔΙΟ 5. 42.᾽ 
ΟΗΝ. 

οἴομαι Β.Ο.).Β.Ἐ11.ν. (Οδἰοεὶ οἶμαι. 
ἡμῶν] ὑ ὑμῶν π: 
38. ὑμᾶς] ὑμῶν Ο.Ε,, ἡμᾶς Ε. Μοχ 

τε οἵη. Υ. 
καταστῆναι Α.(..Η.1.ν΄. κατεσθῆ- 

ναι ἢ. (ὐδίθυι καταστῆσαι. “ἰδ 
δι ΒΟΊΡΘΥΘ Ἠγμηιι5 δοπαΐουβ, αὐ ΟὙΤΟρΡ. 
1, 5. 7: Κατέστην εἰς τόδε τὸ τέλος. 
ΨΜΕΙΝΚ 

βουλείαν Α(9).Β.}).1.ν. Οδίοειϊ βου- 
λήν. 

ὁμολογουμένως] ὁμολογουμένους Η΄ 
ν. ΝΠ 5, 5. 2: δὲ εἰς τὴν ὁμολο- 
γουμένην φίλην τε καὶ σύμμαχον εἶναι. 
ἴῃ  ΠΕορΡγαϑ Η. ΡΙ. τ... 5.0 τῶν 
ὁμολογουμένως χερσαίων 5018 οοά. 
{{0|πᾶ5 τησΐαί ἴῃ ὁμολογουμένων." 
5ΟΗΝ. Οοπῇ, νὰγ. βουρί. Πιοα. 17, 
28 Ρ᾽170; 94. 

πάντες] πάντα  . 
ταὐτὰ] ταῦτα Β'ν. κατα! Ὁ; ΕἸ ἢ 

ΒΘΟ]ΘΠΌΙΒ. ἐγιγν. ΠΓ ΘΓΆΤΩῚ ε ΠΟΥ γοΓ- 
5115 Παροί. 

ἐγιγνώσκομεν] ἐγιγνώσκαμεν Υ. 
δέ γε Β.(.1. (δίετι δέ. Οοπῇ. 5. 46. 
οὗτοι ἤρξαντο] οὗτος ἤρξατο 

““ θα βθαθη8 τούτοις νυ]ραΐδτη {π6- 
[ῸΥ Βουρίαγατη.᾽" 5ΟΗΝ. 

κἀγαθοὺς Β..ν. Οὐδίθη καὶ ἀγα- 
θούς. Μοχ συλ. ΡΙῸ ξυλ. Β.0.Υ. 

320. μὲν οτῃ. Η. 
Λέοντος] Ομ άθπη οι8 τηθπιογδΐ 

Ρ]αῖο Αροϊορ. Ρ. 22 Ὁ, 9. Μεϊβίιβ 
Θατη ᾿ηϑια]πιτα Ἰὐ ογίδοοταί, ΕΥΥΤΟ 10) 10] 
Απάοοϊάβ 46 Μυβϑίθβ Ρ.46. ΞΟΗΝ. 
Οοηΐ, Οοπι. 4: 4. 3. θῖΊΆο ΟἾγγβ. Οὐ. 
ΖΦ Οἱ- 2; Ρ. 101. 

τούτῳ] τοῦ (Ὁ. 
ἐναντίοι] ἐ ἐναντία, οι ΒΌΡΓΑ βουιρίο, Α. 

ἐναντία Ο. ἃ, ΑἸά., σοττσεηία Η. 
συλλαμβευομόοηι Β.}.ν. λαμβανο- 

μένου Ἐ. (ὐείετϊ! ξυλλ. 
Νικηράτου] Ἠτυ5 εφρ θη σοτητηθ- 
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Ἁ Ε " ΄ ,᾽ ΄“ Ἁ ὔ " 

πώποτε δημοτικὸν οὔτε αὐτοὺῦυ οὐὑτε Του πάατρος πράξαντος, Οἱ 

- “- ’ 3 Ἀ Α Α 

4οτούτῳ ὅμοιοι δυσμενεῖς ἡμῖν γενήσοιντο. ἀλλὰ μὴν καὶ ᾿Αντι- 

φῶντος ὑφ᾽ ἡμῶν ἀπολλυμένου, ὃς ἐν τῷ πολέμῳ δύο τριήρεις 
Ω ’ ’ 9 “ “ ν ε , σ΄ 

εὺυ πλεούσας παρείχετο, ηπισταμὴν οΟοτι Και οι πρόθυμοι τη 

, ’ ΡΥ ὃ οὗ ᾽ κ δὲ ι 
πόλει γεγενήμενοι πάντες υὑποπττως ἡμιν ἕξοιεν. αντείπον οε Και 

ὅτε τῶν μετοίκων ἕνα ἕκαστον λαβεῖν ἔφασαν χρῆναι" εὔδηλον 
τς αν ὦ , ᾽ ’ ᾿ ε , “ , 

γαρ ἣν οτι τουτῶν ἀπολομένων και οἱ μέτοικοι αἀπαντες πολε- 

“- ’ 7 3 “ ᾿ Ὄπ ον δ “ 
41 μιοι τῇ πολιτείᾳ ἔσοιντο. ἀντεῖπον δὲ καὶ ὅτε τὰ ὅπλα τοῦ 

πλήθους παρηροῦντο, οὐ νομίζων χρῆναι ἀσθενῆ τὴν πόλιν 
- "Ὧν . ᾿ Δ ὃ ἢ Ε Ἃ “ 

“ποιειν᾽" οὐδὲ γὰρ τους αΚεοαιμονιοὺυς εὔρῶν τούτου ενεκα βου- 

λομένους περισῶσαι ἡμᾶς, ὕπως ὀλίγοι γενόμενοι μηδὲν δὺυ- Μ ρ ΤΌΓΟΥ 
7 9 " Α 5 ΙΒ 9 κι Ἁ 9  “ “ ’ὔ, ’; 

ναίμεθ αὐτους ὠφελεῖν ἐξῆν γὰρ αυτοίῖς, εἰ τουτου γε δέοιντο, 
Ἁ δέ “ ᾿Ξ Υ 9, ΙΑ ΄σ ἴω ’ δέ 

42 καὶ μηδένα λιπεῖν ολίγον ετι χρόνον τῷ λιμῷ πιέσαντας. οὐδὲ 

γε τὸ φρουροὺς μισθοῦσθαι συνήρεσκέ μοι, ἐξὸν αὐτῶν τῶν 
“ , Ρ Ψ ς , Ἐ ἂν 

πολιτῶν τοσοιτοὺυς προσλαμβανειν, εως ῥᾳδίως οι αβχόοντες 

"» ’ὔ ΄“- ἊΨ ; ’ 

ἐμέλλομεν τῶν ἀρχομένων κρατήσειν. ἐπεί γε μὴν πολλοὺς 

ἑώρων ἐν τῇ πόλει τῇ ἀρχῆ τῆδε δυσμενεῖς, πολλοὺς δὲ φυγάδας 

τηοῦαΐ Τ γ5185 σοηίτα ΡΟ] ΟΠ τὴ Ρ.6Ο02. 
106 σοπ]αρα οὰ5 παῖταΐ Η]ἸΘΓΟΠΥΤΩτιΒ 
6. Φον:πιπππ 1, Ρ. 187. 6α. Βεπααιοί. 
Ωμώ ἐπιραΐϊίθηδ Φη7Ἴ.6 υἷγὶ ἡιου θηι 
δὲδὶ ἴρδα οοηϑδοϊυϊέ, π6 ἐγίσίηία ἐψτγαη- 
μογημηι----ἴδιατηθηι διδίϊηογοί. ΘΟΗΝ, 

δημοτικὸν] πολιτικὸν Κι. 
ἧ ἡμῖν Β.}).Ες Οδίοει ὑμῖν. 
40. ̓ Αντιφῶντος Γι γβὶδϑ Ρ. 427. αἋΘ 

᾿ΓΒογάτηθη6 : ᾿Αντιφῶντα καὶ ᾽ἼΑρχε- 
πτόλεμον φιλτάτους ὄντας αὐτῷ κατη- 
γορῶν ἀπέκτεινε. ΑΠΙΡΠΟΝ ἢϊς ἃ 
ἈΠ ΔΠΠΠιι810 τ ϑίουθ αἴ νθυβαβ Γαϊ, Πγ- 
5: ΠΟ] δ Π]1π|5, αὖ οχ Ρ] αἴάτομο ἀοοσρί 
Βυμηκοη. 1)ιβϑοσί. ὯἊθ ΑπΕρΠῃοηΐθ 
Ρ. 819. 6εα. Βοῖδθὶς. 5ΟΗΝ. ὐΟοηΐ. 
ΤΏΙ] 411. Ἠ]δ. νο]. 4, Ρ. 170 64. ἃ. 
1847. 
ἡμῶν Β.Ο..Ε. Οδίοεὶ ὑμῶν. 
εὖ πλεούσας] εἰσπλεούσας Ἰὰ.1, ἐκ- 

πλεούσας 1). πλεούσας Οὐ. ἐσπλεούσας 
ΑἸΙΑ., σογτϊσοηίθ Η. 

ἡμῖν ΒΟ. ἘΤΝ. Οὐδίθει ὑμῖν. 
ἕνα ἕκαστον ] [,γ81α5 οοηΐτα ΕὐΓαϊοΒἢ. 

Ρ. 386: Θέογνις καὶ Πείσων ἔλεγον ἐν 
τοῖς τριάκοντα περὶ τῶν μετοίκων, ὡς 

εἶέν τινες τῇ πολιτείᾳ ἀχθόμενοι. καλ- 
λίστην οὖν εἶναι πρόφασιν τιμωρεῖσθαι 
μὲν δοκεῖν, τῷ δ᾽ ἔργῳ χρηματίζεσθαι, 
πάντως δὲ τὴν μὲν πόλιν πένεσθαι, τὴν 

δὲ ἀ ἀρχὴν δεῖσθαι χρημάτων--ἔδοξεν οὖν 
αὐτοῖς δέκα συλλαβεῖν, τούτων δὲ δύο 
πένητας, ἵν αὐτοῖς ἢ πρὸς τοὺς ἄλλους 
ἀπολογία, ὡς οὐ χρημάτων ἕνεκα ταῦ- 
τα πέπρακται, ἀλλὰ συμφέροντα γεγέ- 
νηται. διαλαβόντες δὲ τὰς οἰκίας ἐβάδι- 
ζον, καὶ ἐμὲ μὲν ξένους ἑστιῶντα κατέ- 
λαβον, οὺς ἐξελάσαντες Πείσωνί με πα- 
ραδιδόασιν. ΧΟΠΟΡΠΟῺ ΒιρΓα ὃ. 21. 
Θδάθιη Ἰοσπ]0η6, μετοίκων ἕνα ἕκαστον, 
Ἐϑ118 δϑῦ, ὉΌΪ Μοστβ τπιππτα ΘΠ] οΐ, 
αυϊβατῖβ ἀβππττη οϑϑθῦ, ΡΥ πηι Π ατιθτα- 
46, ἰηἰεγργθίαθιιβ οϑίύ. Μαὶθ; 6οχ 
1 γϑῖδ ΘῃΪπῇ ν ΡΟ διαλαβόντες ἀρραγεῖ 
6586 ΒΘΗΒΌΠΙ : τι 4{|ν}]8 6 ὑτἹρὶηΐα ἴγ- 
ΤΆΠΏΪΒ. ὉΠΊΓΩ 5101 1Π 6] Ππιτὴ αἰνιύθια 
ἰηἰογῆςἰοηάππι ἀρ] ρογοὶ. 5ΟΗΝ. 

ἔφασαν χρῆναι] χρῆναι ἔφασαν Ἐ. 
γὰρ ἦν] γὰρ 
ἀπολομένων ἀπολογονμόμαιν Κ᾿ 
ἔσοιντο] ἔσονται Υ. 
41. βουλουμένους Ἐ. 
δυναίμεθ᾽ δυνάμεθ᾽ Β. δυνάμεθα Ἐὶ. 
42. τὸ] τοῦ Ε', τοὺς Υ. 
συνήρεσκε Β..ν. Οδίοϑι ἕξυν. 
αὐτῶν] αὐτῷ ΔΑἸΑά. εὖ ξογίαββθ Εἰ. 
οἱ ἄρχοντες ἐμέλλομεν] ἔμελλον μὲν 

(ἐμέλλομεν τηᾶπιι Βθοιη48) οἱ ἄρχον- 
τες 

Αἱ: 
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’ 5" ον δ ’ ΕΣ 9 ’ ΕΣ "ἢ. 

γιγνομένους, οὐκ αὖ ἐδόκει μοι οὔτε Θρασύβουλον οὔτε Ανυτον 
’ 

οὔτε ᾿Αλκιβιαάδὴν φυγαδεύειν' ἤδειν γὰρ ὅτι οὕτω γε τὸ ἀντί- 
ΕῚ Ἁ »᾽ ᾿] “ Α ’ ες ’ ς Α 

παλον ἰσχυρὸν ἔσοιτο, εἰ τῷ μεν πλήθει ἡγεμόνες ἱκανοὶ προσ- 

γενήσοιντο, τοῖς δ᾽ ἡγεῖσθαι βουλομένοις σύμμαχοι πολλοὶ 
’ ς “ ον “ 93 ΄ ΄“-“ ὔ 

43 φανήσοιντο. ὁ ταῦτα οὖν νουθετῶν ἐν τῳ φανερῷ ποτερα 
᾿ ι ΕῚ " Ν ’ ; . » δι κ ΓῚ 

εὐμενὴς ὧν δικαίως ἢ προδότης νομίζοιτο; οὐχ οἱ ἐχθροὺς, ὦ 
Ι ’ Ἁ “- δ᾽ «ε , , 

Κριτία, κωλύοντες πολλοὺς ποιεῖσθαι, οὐδ᾽ οἱ συμμάχους πλεί- 
; ΄ κυ Α ᾿ 

στους διδάσκοντες κτάσθαι, οὗτοι τοὺς πολεμίους ἰσχυροὺς ποι- 
. Ἁ ΄“΄ ο 

οὔσιν, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον οἱ ἀδίκως τε χρήματα ἀφαιρούμενοι 
ι ι “.ὉΝ Β “- . " - , . ε ᾿ 

καὶ τοὺς οὐδὲν ἀδικοῦντας ἀποκτείνοντες, οὗτοί εἰσιν οἱ καὶ 
Ἁ Ἁ :] ’ -“ Ἁ ’ ᾿] ’ 

πολλοὺς τοὺς ἐναντίους ποιοῦντες καὶ προδιδόντες οὐ μόνον 
ἈΝ Α 

44 τοὺς φίλους ἀλλὰ καὶ ἑαυτοὺς δ αἰσχροκέρδειαν. εἰ δὲ μὴ 
ἈΝ - Ὁ 

ἄλλως γνωστὸν ὅτι ἀληθῆ λέγω, ὧδε ἐπισκέψασθε. πότερον 
, Ἁ ὔ ’ 

οἴεσθε Θρασύβουλον καὶ ΓΑνυτον καὶ τοὺς ἄλλους φυγάδας ἃ 
“ Ἁ ; “- 

ἐγὼ λέγω μᾶλλον ἄν ἐνθάδε βούλεσθαι γίγνεσθαι ἢ ἃ οὗτοι 
ὔ Α Α Ἁ χω ΄ ᾿Ὶ Α 

πράττουσιν; ἐγὼ μὲν γὰρ οἶμαι νῦν μὲν αὐτοὺς νομίζειν συμ- 
’ ’ Α δ Α Ν ’ .. 

μάχων πάντα μεστὰ εἶναι" εἰ δὲ τὸ κρατιστον τῆς πόλεως 
ω ΓΚ. 43 Ν “ἃ ς “- Ω Α το 

προσφιλῶς ἡμῖν εἶχε, χαλεπὸν ἂν ἡγεῖσθαι εἶναι καὶ τὸ ἐπιβαί- 
΄. ’ἢ « ᾿] “ ο «ς 9 ’ 9 Ω φν, ἢ 

4δνειν που τῆς χώρας. ἃ δ᾽ αὖ εἶπεν ὡς ἐγώ εἶμι οἷος ἀεί ποτε 
’ , Α "“- Α Α Ἂ 5. - ἰῷ “Ὄ. 

μεταβάλλεσθαι, κατανοήσατε καὶ ταῦτα. τὴν μὲν γὰρ ἐπὶ τῶν 

γιγνομένους Β.Ὁ ἘΠΙΚΟΝ, Οἴου γε- στρατηγῶν δ᾽ [ΓΑνυτος ἐπὶ Φυλὴν (Ἰερδ 
νομένους. 

αὖ ΒΟ. .ΕΟΝὟ. Οὐίοι ἄν. 
ἔΑνυτον) ΤΉΓΑΒΥ θα] πτη οἵ Απυίμπ,, 

γοοπρεγαία ΠΠογίδίθ, Ρ] ασΊτη τη δαοίο- 
τιϊαΐθ να] 1586. γοίογί ᾿βοογαΐθϑ σοηΐσγα 
(ΔΙ Πτδομπὶ Ρ. 375 Εἰ. ΑἸΟΙΙ δά θη 1ἢ 
Αβια ἱπίογίθοῦαμη (0118 ὈΥΥΔΏ ΠΟΙ 
{τ]ρὶπία τοίοσί Πιοάοσιιβ. Απηγύστῃ 
(ΑΠΕΠΘ πο ἢἾ8. Ἰατη, αὶ ΟἸντηρ 8415 
92, 4. 8ηΠῸ ἴῃ ᾿π6]ο]οῸ ρϑοιηϊα σΘΟΓ- 
τιιρίο ΔὈβο]αίπιβ Γπογαῦ, ἰοδία ΠΟ ΤῸ 
13, 64. Ρ]υΐατομο 46 Οὐτοβ. ο. 14.) 
ἀπσθιη χα απ Δρρο]]αῦ γϑῖὰ8 Οτὰ- 
τἴοπ6 οοηίτα Αρογαδΐ. Ρ. 407, 1ὈῚ ΠδᾶΓ- 
ταῦ Αρσογαίτιπη {γαηβίιριββα δα οχ- 
Β165, 4085 ΔΡρΕ]]αΐ τοὺς ἐπὶ Φυλὴν, 
δἔβὶ θ6η6 πονεδγαΐ, δουιτη 4 ΟΒα ΔΙ ἴῃ 
ΘΧΒΙΠΠΠῚ ΡΘΙ 56 δοίοβ: Εἰδὼς ὅτι εἰσί 
τινες ἐπὶ Φυλὴν τῶν ὑπὸ τούτου ἐκπε- 
πτωκότων, ἐτόλμησεν ἐλθεῖν ὡς τού- 
τους. Ἐχϑυϊοθβ ΘΔ ΘΟΙΩΡΙΘΙΘΗΒΙΠῚ 
ἄγουσιν ἄντικρυς ὡς ἀποκτενοῦντες, οὗ- 
περ καὶ τοὺς ἄλλους ἀπέσφαττον, εἴ 
τινα λῃστὴν ἢ κακοῦργον συλλάβοιεν. 

τῶν ἐπὶ Φυλὴν, αὖ ἀἸοπηΐαν οἱ ἑπτὰ 
ἐπὶ Θήβας) οὐκ ἔφη χρῆναι ποιεῖν αὐτοὺς 
ταῦτα, λέγων ὅτι οὔπω οὕτω διακέοιντο, 
ὥστε τιμωρεῖσθαί τινας τῶν ἐχθρῶν. 
ἀλλὰ νῦν μὲν δεῖν αὐτοὺς ἡσυχίαν ἔχειν᾽ 
εἰ δέ ποτε οἴκαδε κατέλθοιεν, τότε καὶ 
τιμωρήσοιντο τοὺς ἀδικοῦντας. ταῦτα 
λέγων αἴτιος ἐγένετο τοῦ ἀποφυγεῖν 
τοῦτον ἐπὶ Φυλὴν (Ἰερα τοὺς ἐπὶ Φ.), 
ἀνάγκη δὲ ἦν τοῦ στρατηγοῦ ἀνδρὸς 
ἀκροᾶσθαι, εἴπερ ἔμελλον σωθήσεσθαι. 
5ΟΗΝ. 

σύμμαχοι Β.}). . Οεἰοτ! ξύμμαχοι. 
43. νουθετῶν ΒΒ. .ΕΠΟΝ, εὐ ααὰὶ 

Ροϑβῦ φανερῷ Ροηϊΐ Ο. (ὐδίουϊ νομοθετῶν. 
44. μὲν γὰρ] ΝΙ8] μὲν 6Χ Βαιθηί!- 

ΡΒ 1Π]αύμπτη. 
οἶμαι] εἶναι Α.Ο.Ε, ΑἸΑ. 
συμμάχων Β.}).Υ΄. Οδίετ! ξυμμάχων. 
ἰἀρωρως χαλεπῶς (Ὁ. 
ἡγεῖσθαι) ἡγεῖσθε Α.(.Ε.. ΑἸΙά. 
τὸ οτη. Δ. ΑἸά., οουτισοηίθ Η. 
που] τι Ε. (ὐεἰοι] ποι. 
45. ἐπὶ τῶν ΒΟΥ. (ὐδίοιὶ τῶν. 
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’ ’ Ἁ » Ἀ ,ὔ « “ 9 ’ 

τετρακοσίων πολιτείαν καὶ αὐτὸς δήπου ὁ δῆμος ἐψηφίσατο, 
’ ΄σ΄ “ 

διδασκόμενος ὡς οἱ Λακεδαιμόνιοι παση πολιτείᾳ μάλλον ἀν ἢ 
, ’ὔ ᾿ Ὶ ’ "5 “ Α 8. τ 8 

46 δημοκρατίᾳ πιστεύσειαν. ἐπεὶ δέ γε ἐκεῖνοι μὲν οὐδὲν ἀνίεσαν, οἱ 
’ 

δὲ ἀμφὶ ᾿Αριστοτέλην καὶ Μελανθιον καὶ ᾿Αρίσταρχον στρα- 

τηγοῦντες φανεροὶ ἐγένοντο ἐπὶ τῷ χώματι ἔρυμα τειχίζοντες, 
Α - “- 

εἰς ὃ ἐβούλοντο τοὺς πολεμίους δεξάμενοι ὑφ᾽ αὑτοῖς καὶ τοῖς 
«ς ’ Α ἷ, ’ ᾿ νιν ᾿ ’ 3 Α ’ὕ 

ἑταίροις τὴν πόλιν ποιήσασθαι, εἰ ταῦτ᾽ αἰσθόμενος ἐγὼ διεκώ- 
΄σ ’ κω ΤΩ “- Α 

47 λυσα, τοῦτ᾽ ἐστὶ προδότην εἶναι τῶν φίλων ; ἀποκαλεῖ δὲ 
,ὔ Ἷ ς π , ’ ς , ο } 

κοθορνὸν με; ὡς ἀμῴοτέροις πειρώμενον ἁρμόττειν. ὅστις δὲ 
“- “Δ Ν “ “ 

μηδετέροις ἀρέσκει, τοῦτον ὦ πρὸς τῶν θεῶν τί ποτε καὶ καλέ- 
κ Ν Α Α ΄ 

σαι χρή; σὺ γὰρ δὴ ἐν μὲν τῆ δημοκρατίᾳ πάντων μισοδημό- 
Α “ ’ 

τατος ἐνομίζου, ἐν δὲ τῇ ἀριστοκρατίᾳ πάντων μισοχρηστότα- 
’ 3 ἘΠ ἢ δ' 5 ΚὯ ’ 9 τ ι ὦ - 

48 τος γεγένησαι. ἐγὼ ὁ, ὦ ἴάριτια, ἐκείνοις μεν ἀεί ποτε πολεμῶ 
- ὔ ’ ΝῚ ᾿ 

τοῖς οὐ πρόσθεν οἰομένοις καλὴν ἂν δημοκρατίαν εἶναι, πρὶν καὶ 
ε ἣ ὮΝ Α ε ὃ δ. ’ ὃ “- “Ἁ ς δᾶ ᾿ ’ 

οἱ δοῦλοι καὶ οἱ οι ἀπορίαν ὁραχμῆς ἂν ἀποόομενοι τὴν πόλιν 
ἃ “- Ἷ Α "- δέ " Ὧν - δὲ π᾿ ᾿ς ΜΑΡ ὦ ΠῚ , 
ράαχβμὴης μετέχοιεν, καὶ τοισὸοὸξςξ ὯΙ αὖ αει εναντιος εἰμι οἱ Οὐκ 

πιστεύσειαν] ΡΙῸ α ἅἃτι88 4]166 Ἰ1- 
ἰθγϑ 'ῃ Β. ΡΥ. 

46. δέ γε] δεν. 

ἀνίεσαν) 1)6 ὑγγδΠ 18 48 ΠΡ ΘΗΓΙΒ 
Ἰεραῖ5 ΤΉγαΒΥ 1 οὐ Θχθυοϊθαὶ ΠΟῚ 
σραἀθηθθιι5 ᾿ἱπἰογργθίαϊαν Μουῖβ 6Χ 
ῬΒυογαα6 8, ϑ1-οο. Ἀδοία8 ὟΝ εἷβ- 
Κιαβ, γοηυέέογο αοἰλοηο5 ᾿οοίίο5, ο΄ ΤΠ - 
Ἔγαϊαο 8,. 70. Θ᾽ σομ οῦ! ΤΏσυς. γ,.18, 
ἀνιέναι τὸν πόλεμον. ΟΗΝ. 

χώματι] ΑΡΘῸΓ 86 ΠΊ0]68 ΤΠΔΙ] ΟΡ- 
Ροϑιΐα, {[{8]1ςὰ νοσαθ.}} Πδθχίοηθ πιοίο. 
Μαιιογαῦ σης ΡΙγεθοὶ ἀρρογθπῃ 1)6- 
τηοϑίῃ. οοηίγα ΡοΪγο]θίαπι Ρ. 1208 οἵ 
1220. 8] ΒΟΒο]αβίθβ αἱΐ ἔα!886 οἶκο- 
δόμημα ἐν τῷ λιμένι, πῥοβεβλημένον 
προσορμίσεως ἕνεκα καὶ ἀγορᾶς ναυτῶν. 

ΤΒΘορΡταβδίαβ ΟΠαγαοῦ. ο. 24. ἴῃ ΡῚ- 
γῶ860 νοσαῦ διάζευγμα. ἴπ [,ΘοΠ2θ0, 
ΟΟΥΙΠ ΠΙΟΓ ΠῚ ῬΟΥΐτι, 5᾽π]θ τὴ ἀρρθ- 
Τ6 1 Ῥαιβδηϊαβ τὸ ἔρυμα τὸ διὰ θα- 
λάσσης ἈΡΡΟ]]αῦ 2, 2, 3ῷ4:. [086 Τὸ 
ἴρ88 Ὠριηοϑίῃ. οοπίτα ΠΘοοη. Ρ. 
1343: ᾿Αριστοκράτης ὁ Σκελλίου, θεῖος 
ὧν᾽᾽ Ἐπιχάρους, κατασκάψας τὴν Ἤετι- 
ὠνειαν, εἰς ἣν τοὺς Λακεδαιμονίους 
ἔμελλον οἱ περὶ Κριτίαν ὑποδέχεσθαι, 
καθεῖλε μὲν τὸ ἐπιτείχισμα, κατήγαγε 
δὲ τὸν δῆμον. [Ὁ] τἀτηθη ΠΙβίου πη 30 
ὑΥΥΔΠ ΠΟΥ ΠῚ οὗ 400 ροχιητιίαν!, ἀο- 
οοηΐθρ δίαϊθϑῖο ἔπηθηᾶαῖ. ρ. τοϑ. 

5ΟΗΝ. 6 Βᾶομπαδα ν. πο. 8, 00. 
ἑταίροις Ὑ., υὖ ΥγυΓΘΠθΔΟ 5. οἵ 

ΘΙ] αἰ ΘΓᾺ5 [μθοῦ. Απαοοϊά. Ρ. τοῦ. Ο- 
[61] ἑτέροις. 
,αἰσθόμενος Β..ν. Οδβίθιε αἰσθα- 

νόμενος. 

47. ἃ] ΤΑΡτὶ ὦ 
ἐν μὲν] ἐν ΠΗ. 
48. ἐκείνοις Β. (ὑθίθιυϊ κείνοις. 
οὐ πρόσθεν οἰομένοις] οὐκ οἰομένοις 

πρόσθεν ΟΟ. 
πρὶν] ἂν δἀαππηῦ 101] πἰο οἵ ρᾷι]]οὸ 

Ροβί, αὖ 2, 4; 18. 
δραχμῆς μετέχοιεν] Ηος εταΐ 88]8- 

ΤΠ αἰ ασπτπὶ βαπδίοσιιη ΑΥΠΘηΙθη- 
βίη, ἀοοοηΐα Ηθβυοῆϊο ἴῃ χϑν 
Βουλῆς λαχεῖν---καὶ δραχμὴν τῆς ἡμέ- 
ρας λαβεῖν. Ηπο τοβροχιῦ Π)ϑιποβίμο- 
Ὧ65 οΟὨΐτα ΤΊΤΟΥ ΐθμ Ρ. 731: Αμι- 
σθος ὁ ὁ δῆμος (ψα! θεωρικὸν ΔΟΟΙΡΙ ΘΒ) 
καὶ ἡ βουλὴ καὶ τὰ δικαστήρια ἔσται. 
Ἰλιοίδηιιβ ἴῃ Εποοιηϊο [οιηοβίμοη β 
ΤΠ Πθγὰ ΡΆΡ]ΠΙοα ἀν θη ββ6 ἔστη αἷΐ δὰ 
αἀγδοῃπηδη οὐ ὑΠ]οροη. ΖΕΌΝ. 
ΜΙ] Ρ]αςοῦ ΑΝ γυθη Ὁ Π}1 οοπ]θούαγα 
ἀρχῆς, ἀῶ ΟΥΑΙ] Οπθτὰ ἔδοὶϊδ ΘΟΠοΙη- 
ὨΪΟΓΘ οὐ ορροβιτοπθπὶ τηδηϊζθϑίϊο- 
τθη. 5ΟΗΝ,. ὙΥ̓γυθαρδο ίατη. ΠΟ 
ΒΘΏΒ1586 ΔΟΌΠΊΘη αἰιοα οβύ ἴῃ ἀπρ] οὶ 
δραχμῆς δῃϊπηαάνογο ΜαΠϊ ΜΊβο. 
νΟ]. 2, Ρ. οῦ. ΑἸζοσια ἀοϊοθαΐ 1)0- 
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Ε Α “ἡ 3 ’, 9 ’ Α " Ἁ « 3 

οἴονται καλὴν ἂν ἐγγενέσθαι ολιγαρχίαν, πρίν εἰς τὸ ὑπ 
δι 7 - ι , ᾿ ᾿ , ῃ 
ολίγων τυραννεῖσθαι τὴν πόλιν καταστήσειαν. τὸ μέντοι συν 

“ ’ κ 5 ὦ κ δ Ἢ ’ " “ Κ 
τοῖς δυναμένοις καὶ μεθ᾽ ἵππων καὶ μετ᾽ ἀσπίδων ὠφελεῖν διὰ 

᾿ ᾿] , ’ » ς ’ἢ ' ν ΄ 

τούτων τὴν πολιτείαν πρόσθεν αριστον ἡγουμὴν εἰναι και νὺν 
- “ , ᾿] Α Α 

49 οὐ μεταβάλλομαι. εἰ δ᾽ ἔχεις εἰπεῖν, ὦ Κριτία, ὅπου εγὼ συν 

5δο 

- -.“ ᾳ κι ᾿ , ς ᾿ ᾿ 
τοῖς δημοτικοῖς ἢ τυραννικοῖς τοὺς καλοὺς τε κἀγαθοὺς αἀποστε- 

- ’ ω ’ ’ ΗΞ ὟΝἃἅ Ἀ ᾽ θῶ «ἵ “ ΄ 

ρεῖν πολιτείας ἐπεχείρησα, λεγε ἐαν γὰρ ἐλεγχθὼω ἢ νὺν ταυτα 
᾿ , ’, κ « “ κ , 

πράττων ἢ πρότερον πώποτε πεποιήκως, ὁμολογῶ τὰ παντῶν 
᾿] ’ Ἁ «ἢ ’ ς  ν 

ἐσχατώτατα παθὼν ἂν δικαίως ἀποθνήσκειν. 

Ὥς δ᾽ εἰπὼν ταῦτα ἐπαύσατο, καὶ ἡ βουλὴ δήλη ἐγένετο [19] 
9 “ 9 ’ Ἁ ς Φ ς ᾽ μᾳ ΄σ 

ευμένως ἐπιθορυβήσασα, γνοὺυς ο Κριτίας ΟΤΙῚ εἰ ἐπιτρέψοι τη 

βουλῇ διαψηφίζεσθαι περὶ αὐτοῦ, ἀναφεύξοιτο, καὶ τοῦτο οὐ 
Ἁ ς ’ Α Α ’ ΄- Ἂ 

βιωτὸν ἡγησάμενος, προσελθὼν καὶ διαλεχθείς τι τοῖς τρια- 
" ΄ι Α " “- ᾿] ; Α Ἁ 5» ’ ΕΣ 

κοντα ἐξῆλθε, καὶ ἐπιστῆναι ἐκέλευσε τοὺς τὰ ἐγχειρίδια εχον- 

Ῥτθοιιβ, αὐτῆς μετέχοιεν Ῥ. νδῃ ἄδη 8 
ΤΠ65. ῬΒΠ]ΠοΙορ. ρα, Βαΐ. 1840, 68]. 
ΝΟονΘ ΠΥ. ΡΓΟΡΟΒΙΓ5 Ρ. 3; 14. 

αὖ ἀεὶ] ἂν ἀεὶ ΔΑ... ΑἸα. 
ἐγγενέσθαι] Δ ΕΓΌΙ 51. ΡοΒΙ] οχ- 

ΘΙΏΡΪἃ ν. ἴῃ ἼΠπ65. θρῃδηι. 
διὰ τούτων Β.).Η.ν. Οὐδίθυὶ διὰ 

τοῦτο. )οϑι ἀθσαῖαν νϑυθπτη, αὖ δια- 
τάττειν, ΠΟΙΠΟΔῸ [)]ΟΘΟΙ 13, 34 ἢπ. 
οϑί τὴν πολιτείαν διατάξαι. 

ἡγούμην] ἡγουμένην Α.Ο.Ε. ΑἸΑ. 
““Μογὰβ Ἰοσιτη 8] ΘὈγόβαση οὖ ἰδοι- 
ΠΟΘΙ ἴα ΘΧΟΓΙΟαΥΘ σοηδί, π΄ Δηΐθ 

σὺν τοῖς δυναμένοις ΘΧΟΙΪ58566. Ραΐοί 
[4118 ατιϑρἄδτη : δοοϊοέαΐθηι οἐ απυϊοϊέϊαην 
ἡηῖγο. [1)6]η46 τοὺς δυναμένους ἸηΐοΓ- 
ΡΓοίδίαΣ : αἱ 5815 Ορατη, ΠΟΙ] [18 
δἴααθ δαοίογιίαιβ Παθθηΐ δὰ ᾿ανδη- 
ἀαπὴ ραΐγιαιη. Εαυϊάθτη νογθὰ διὰ 
τοῦτο 8ρ111ἃ ΟΘη860: ΤῸ]ηὰα 848{15 
58η8 ραν τη, ἢῸς 56η81 : ΘΟΌΪΔ6ΠῚ 
δ οΟἹἸτὴ ὈΟΠΪ ΟἰνῚ8 6586 Ραϊα αι σατη 
115, φα]σα πα τι6. ΡΟβϑιπΐ, Το ρ  ]] στα 
Τάνανα εὖ θβαιϊβ οὖ νιτῖ8Β. Ρ͵ΟνΘΓΌΙΔ}15 
ΘηΪτη δϑύ Ἰοοι10, 51Π11}18 [ΑΓ Πεο ουιῖδ 
υἹγὶδ, υοἷϊδ γϑηδ. ΦΕΌΝ,. νγιίθη- 
Ὀδοϊτ8 τὸ αϊοίΠΊ ΡΙῸ τῷ δεοὶρὶῦ οἵ 
Ἰοσιτη ᾿ΐα ᾿πίθυργοίαϊασ : Θυοα νΕΙῸ 
ῬΟΒΒΌΓΙΒ Θααϊΐαῦα οἵ ραοαϊίαίιι Ἰπναγ6 
Ῥαίγϊατη, Οαπὶ 115 Οἰνιθιι8, 4] ΘΆΤη 
Θαυϊίεβ ρϑαϊίθβαιιθ Ἰανασθ ροββιηΐ : 
Ῥιορίοσθα ἤᾶπο ΤΟΙρι ] 186 [ΟΥΓΠΔΤη 
(ΟΠ ρα γ) οὐ αηΐθα ορυτηδτη 1π61- 
ΟΔΥ, ΠΘαΘ ΠΠΟ Βθηΐθη ΠῚ) πηπΐο. 

ΑἸΙΔτῚ γδ] ΟΠ ΘΠ 1η110 ΜαίΠϊοο ΜΊ56Ε]]. 
2.}.98. Δ διβκῖιιβ σοῃ]θοῖΐ Διὰ τὸ μέν- 
τοι τὸν δῆμον σὺν τ. ὃδ.---ὠφελεῖν (τὴν 
πόλιν), διὰ τοῦτο τὴν πρόσθεν πολι- 
τείαν ἄριστον. ΜΙΠΙ Γ“Γ ΠΘΓΔΙΠΘ 68 68]- 
146. ΟΡ ΠΙΟΠ6ΠΊ 8ιιᾶτη (16 Ορίϊτηδ ΤΕ]- 
ῬΌΘΙΠΙΟδο ἔογ πη νΘΓὉ15 ΥΠΠΠΟΙ086 βίταο- 
[15 οἵ β6]θοῦ!]8β Θη ΠΟΙΆ 558 νἹ ἀθίαγ, δίατιθ 
10ἃ [676 ΒΟΥΊΡΒ1586: Τὸ μέντοι σὺν τοῖς 
δυναμένοις (Ἰης6]]Θοΐο ὠφελεῖν) καὶ μεθ᾽ 
ἵππων---ὠφελεῖν, τὴν διὰ τούτων πολι- 
τείαν καὶ πρόσθεν ἀρίστην εἴς. ΨΙΔ68 
Β0]ῈΠ ἄριστον 51Πη6 ΘσΟΘΙσΌΤη δποίοτ!- 
[αἴθ πγαίαύιτη 6858586. ΘΟῊΝ, 

49. σὺν Β..Ν. (Οὐδίοιι ξύν. 
πώποτε οτη. Εἰ. 
πεποιηκὼς Β.0.0.8.1.ν. 

ταῦτα πεποιηκώς. 
ἐσχατώτατα] 1)6 Πᾶς ἔογπηᾶ ἃ ΡῆτΥ- 

ΠΙοπΟ δἰ βαθθ ποίαΐα ν. δὰ "68. 
ΘΡΗ. νο]. 3, Ρ. 218 8.66. Χϑῃοόρβοῃ 
ααϊάθηῃ ᾿ῃ Πᾶς ἰοττηῖ]α 1101 ἸΘοΊ πηὰ 
αὐῦαγ ἔσχατος. Εἰ ἔσχατα  . 

Ρ5ο. ἐπιτρέψοι Ῥ. ῬὈΓ., ο ἀοιὶπα8 
4881 ἴῃ α πηπίαΐο, ἐπιστρέψει ἃ. (ε- 
(6ΥἹ ἐπιτρέψει. 

διαψηφίζεσθαι] ψηφίζεσθαι Ἡ. 
ἀναφεύξοιτο] 1, ΘΟΠΟΙαν 8. ἴῃ Τη8Γ- 

σἷπθ ἀποφεύξοιτο. ὥιεα ᾿πΐτὰ 6, ", 
40. ἀναφεύγειν οἴϊδιη οδι. ΠΙοάο- 
ΤΙΒ: ἅπασαν ἔσχε τὴν βουλὴν εὔνουν. 
ΖΕΌΝ. 

διαλεχθείς τι] διαλεχθεὶς 
ἔχοντας φανερῶς 1)1ΟάΟΙΒ : περι- 

(ὐδίουῖ 
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΄. “᾿ “-. σι ’ ’ Α Ἁ 

τας φανερῶς τῆ βουλῆ ἐπὶ τοῖς δρυφαάκτοις. πάλιν δὲ εἰσελθὼν 
Ω ) Α ζυ Α Ι , » ΩΣ Π) “- 

εἶπεν, ᾿γὼ, ὦ βουλὴ, νομίζω προστάτου ἔργον εἶναι οἵου δεῖ, 
εἴ “ὁ ες α ᾿ Π , ᾽ὔ Νε 2,ἐα ’ Ν᾽ "Ἃ Ἁ 
ὃς ἀν ὁρῶν τοὺς φίλους ἐξαπατωμένους μὴ ἐπιτρέπη. καὶ ἐγὼ 

ω “ ᾽ὔ Α Ἁ ο δ 9 ’ ΕΥΣ ες “ 

οὖν τοῦτο ποιήσω. καὶ γὰρ οἵδε οἱ εφεστηκότες οὐ φασιν ἡμῖν 
. ᾽ ἢν ΒΑ ἢ » « τς Η “ ’ 
ἐπιτρέψειν, εἰ ἀνήσομεν ἄνδρα τον φανερῶς τὴν ολιγαρχίαν 

-“- - -. Α “-“- 

λυμαινόμενον. ἔστι δὲ ἐν τοῖς καινοῖς νόμοις τῶν μὲν ἐν τοῖς 
’ ΕΣ ’ ο ’ὔ ΕΣ ΄. ε ’ ’ 

τρισχιλίοις ὄντων μηδένα ἀποθνήσκειν ἄνευ τῆς ὑμετέρας ψήφου, 
“- “ 3 ’ 

τῶν δ᾽ ἔξω τοῦ καταλόγου κυρίους εἶναι τοὺς τριάκοντα θανα- 
“ ΕῚ Α 5 ΚΕ ’ Α 9 , ς “ 

τοῦν. ἐγὼ οὖν, ἐφη, Θηραμένην τουτονί ἐξαλείφω εκ τοῦ κατα- 
’ὔ “ ο᾽ δ᾽ ἃς Α “ ΕΣ ς “- “΄“ 

λόγου, συνδοκοῦν ἅπασιν ημιν. καὶ τοῦτον, ἐφη; ημεις θανατοῦ- 

Α.0. 

[20] 

δῶμεν. ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν “Ἑστίαν [21] 

7 

Ἂς οὐδ ᾽ Α δῆ .ν ᾿“»» ε ,ὔ ο ’ 5 ’ 
καὶ εἶπεν, ᾿Εγὼ δ᾽, ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἱκετεύω τὰ πάντων ἐννομώ- 

ἣ ΘΑ , 53 ᾽ “ εν Ἐπ. ε΄ Ἂν « 
τατα, μὴ ἐπὶ Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν μήτε ἐμὲ μήτε ὑμῶν ὃν 
« ,ὔ .] , , " » Α “ Ω “ 

ἀν βούληται, ἀλλ᾽ ὅνπερ νόμον οὗτοι ἔγραψαν περὶ τῶν εν τῷ 
, Α Ὡ ὃ ἜΤ να Αι τ Α ᾿ ’ Ω Α 

καταλόγῳ, κατὰ τοῦτον καὶ ὑμῖν καὶ ἐμοὶ τὴν κρίσιν εἶναι. καὶ 
“- Α ΕΣ Ν ᾿ Ἢ ᾿ 4 “ δ“ »οΞὉ ς ’ 

τοῦτο μὲν, ἔφη, μὰ τοὺς θεοὺς οὐκ ἀγνοῶ, ὅτι οὐδέν μοι ἀρκέσει 
Φ « Ν τ Ν ,ὔ ᾿ κ“ 3 κ᾿ Φ : ΕΣ 
ὅδε ὁ βωμὸς, ἀλλὰ βούλομαι καὶ τοῦτο ἐπιδεῖξαι, ὅτι οὗτοι οὐ 

’ 4“ιιφ4 Α 3 ’ 5 ’ κ) Ν Α Α Α 

μόνον εἰσὶ περὶ ἀνθρώπους ἀδικώτατοι, ἀλλὰ καὶ περὶ θεοὺς 
ς ’ ς “ ’ ᾿ 3 "» ᾿Ὶ " ᾿ 

ἀσεβέστατοι. ὑμῶν μέντοι, ἔφη, ὦ ἄνδρες καλοὶ κἀγαθοὶ, θαυ- 
’ ᾿] 3 [ “- Ψ - Α “ ’ἢ 

μάζω, εἰ μὴ βοηθήσετε ὑμῖν αὐτοῖς, καὶ ταῦτα γιγνώσκοντες 
ῳ ἊΣ ΟΝ δεν ᾽ , «ἱ δ ΟΣ 
Οτι Οοὐοεν ΤΟ ἐμὸν ονομα εὐεξαλειπτότερον ἢ Το υμῶν εκαστου. 

έστησαν στρατιώτας ἔχοντας ἐσπασμένα 
τὰ ξίφη. ΞΟΗΝ. 

δρυφάκτοις] δρυφράκτοις Α.Ο.).Β.. 
ΑἸΙα. ““ὐδης6}}} βαιπί, χαϊθαβ οὐσία 
οἸτουπηβορία οϑί.᾽ 5ΟΗΝ. 

51. ὃς ἂν] [)6 βΒιχπιοίαγα ᾿ηϑυϊιζα 516 
αυδδὶ Βθα απ τη δϑϑϑΐ τὸ ὁρῶντα---μὴ 
ἐπιτρέπειν, αι ᾿ΥδΟαββιββοῦ προστάτην 
εἶναι οἷον δεῖ, Ῥδηθ6 δάιποπιιοχιηΐ 
γΥγιίθηθ. οὐ Μαίῃϊο Ρ. τοι. 5ΟΗΝ,. 

ἡμῖν] ὑμῖν Β. 
ἀνήσομεν] ξενίσομεν Ν. 
καινοῖς νόμοις] Η05 ΒιρΈΓΘΓΘ 50[6- 

Ῥαΐ οχ θη ροῦα οὖ Ἰἰοοὸ ΝΙοοιηδοἢι8, 
αὖ ΤΠ γβῖα8. 1Π ΟΥ̓ ΟΠΘ. ΟΟὨΓα ΘΙΕΙΠῚ 
Βουρία δηποίαν![. [1{0ὰ, οαπὶ (Ἰθο- 
ῬΒοπίθιη, βἰθοῦϊομὶ ἰτὶριηΐα ἰὐγδηηο- 
ται ααὶ οὈδυϊ ογαΐ, Ἰη ογἢοογθηΐ, ταῦ- 
τα διεπράξαντο διὰ τὸν νόμον, ὃν Νικό- 
μαχος ἀπέδειξεν. ἴ γϑῖαθ οοπίτα ΝῚ- 
οοτη. ἢ. 849. 5ΟΗΝ. 

ὑμετέρας] ἡμετέρας Ἐ. 

συνδοκοῦν Β... (ΟὐδίοΥ! ξυνδο- 
κοῦν. 

ἡμῖν Β.Ὁ.ν. Οἴει ὑμῖν. 
52. Ἑστίαν] ΠΙοαοΙΒ οἱ Ρ5.---Ο]αΐ, 

γι. το. Οταΐου. Ρ. 427 ΒΕ, βουλαίαν 
Ἑστίαν. Αα Θᾶπὶ ΒΡΡΙΙ668 Β86Ρ6 ἴα- 
οἾδδθ. Ἰθρί πη ἀρᾷ Απαοοϊάδιη α6 
ΤΥ Βίθυ]Β. Ρ. 22. οἵ ἀ6 χβᾶϊΐα Ρ. 82. 
5ΟΗΝ. 

δ᾽ ἔφη] δὲ Υ. 
τὰ---ἐννομώτατα] 

τους ΒΟΥ. 
ἐν τῷ καταλόγῳ] ἐν καταλόγῳ Υ. 

58. οὐδέν] οὐδὲν Β. ρμγ. 
ἀλλὰ βούλομαι] Ἰ)1Ιοάοτι: ἜἜφησε 

δὲ πρὸς τοὺς θεοὺς καταφεύγειν οὐ σω- 
θήσεσθαι νομίζων, ἀλλὰ σπεύδων τοῖς 
ἀνελοῦσιν αὐτὸν περιποιήσασθαι τὴν 
εἰς τοὺς θεοὺς ἀσέβειαν. ἮΝ, 

τοῦτο] τοῦτο ἔτι Υ͂. 
ἀσεβέστατοι] εὐσεβέστατοι Β. 
εὐεξαλειπτότερον] ἐξαλειπτότερον Β. 

» “ 

τοὺς---ἐννομωτά- 

συν 
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54 ἐκ δὲ τούτου ἐκέλευσε μὲν ὁ τῶν τριάκοντα κῆρυξ τοὺς ἕνδεκα [22] 

δὰ 

ἘΠ Β. 1 ΦΆΑΡΟ ΤΠ. 107 

᾿ ’ 9 - Α ᾿] ’ Α ΄ « ’ 

ἐπὶ τὸν Θηραμένην" ἐκεῖνοι δὲ εἰσελθόντες σὺν τοῖς ὑπηρεταῖς, 
Γ ’; 9. . ἊΝ} ’ὔ ΄-' ’ Α ΕῚ ὃ ἤ 

ηγουμενου αὐτῶν Σατύρου του θρασυταάτου ΤΕ καὶ αναϊιοέεστα- 

του, εἶπε μὲν ὁ Κριτίας, Παραδίδομεν ὑμῖν, ἔφη; Θηραμένην 
ι , Χ Ν , χα δ᾽ χ βό ᾿ 

τουτονί κατακεκβίμεένον κατα τον νομον᾽ υὑμεις ὁοε Λαΐϑοντες Και 

᾿ α ᾿ 
ἀπαγαγόντες οἱ ἕνδεκα οι δεῖ τὰ ἐκ τούτων πράττετε. ὡς δὲ [29] 

“ ᾿ ΩΝ ; ᾿ “ ὅς, ἢ , δ“ Α ς 

ταῦτα εἶπεν, εἷλκε μὲν ἀπὸ τοῦ βωμοῦ ὁ Σάτυρος, εἷλκον δὲ οἱ 
« ’; ε κ ’ὔ » φυν Α Ἁ ᾽ - Ἄς 

ὑπήρεται. ὁ δὲ Θηραμένης ὠσπερ εἰκὸς και θεοὺς ἐπεκαλεῖτο και 
ο ’ὔ “ Ν ’ ε ᾿ Α ς ’ Ω 

ἀνθρώπους καθορᾶν τὰ γιγνομενα. ἢ δὲ βουλὴ ἡσυχίαν εἰχεν» 
: κα ᾿ ᾿ ἀν ἴῃ α ἃ ε , Ἷ- , ᾿ ᾿ 
ορῶσα καὸ που τε δ Τρ ρυφακτοις ομοιους ατυβρῳ καὶ Τό 

ἔμπροσθεν τοῦ βουλευτηρίου πλῆρες τῶν φρουρῶν, καὶ οὐκ 
᾿] ΄σ “ 9 ’ 2 “ ε ΝΕ] ’ 

ἀγνοουντες οτι ἐγχειρίδια ἔχοντες παρῆσαν. οἱ ὃ ἀπήγαγον [24] 

τὸν ἄνδρα διὰ τῆς ἀγορᾶς μάλα μεγάλη τῇ φωνῇ δηλοῦντα οἷα 
»Ν ;; ἃ ς-. Ἀ ΄ ᾿] ΄ ς ᾿ εἰ τ Υ 

εἐπασχε. λέγεται ὃ εν βρημαὰ καὶ ΤΟυτΤοΟ αὕὔτοῦυ. ὡς εΕἰΤεὲν Ὁ “-α- 

54. ἐκέλευσε) (οτηρδῖᾶ 5. 20, κελεύ- 
σαντες ἐπὶ τὰ ὅπλα, οἱ ϑ'ομερίοσιτῃ δᾶ 
Βοβ. Ε]ΠΙΡΒ68 Ρ. ὅτι. ΟῊΗΝ, Οοη- 
τὰ ΟΡ μδηπτη ἀοίοπαογαῦ Ἰὰπὶ Η 6π|- 
βίθγῃ. Οὔβονν. ΜΊβο. νο]. 4. Ρ. 282. 

τοὺς ἕνδεκα] ΜεΙοΥ 1)6 Βοηῖδ ])αηι- 
παΐ. Ῥ. τ88, σοηοθῖνοϑ {πα΄ {π686 6]6- 
ψῈΠ 66 ἃ αἰδίηοί Ὀοαγα ἔγοιῃ {πδᾶΐ 
γγ ΠΟ ἢ οχϊβδίθα ὉΠᾺΘυ {Π6 ΒΔ ΠΠ6. ΠΔΙῚΘ 
ἴῃ {Π6 ἀοιηοογαί!ο8] σοπϑεαίοη. Βαΐ 
{Π6Γ6 15. ΠῸ δνιἄθηοθ {Ππᾶῦ {ΠΘΓΘ ὙΨ618 
ἔνο ὈΟαΙΘ5 580 οδ]16 ἃ οχιβϑίηρ' αὖ {Π6 
ΒΏΤΊΘ. {Ππη6, ῬΏΙΟἢ ᾿παθοα νου] Ὀ6 
ΒΑΓΪν οΥΘα 1016; δἀπα [Π6 οβῇοθ ἴῃ 
ΘΔ ἢ οᾶ86 ΔΡΡΘδΓΒ 0 ἤᾶνθ Ὀ66Π ΡΓ6- 
ΟἸΒΘΙΥ ΒΙΠΉ]ΑΥ, Τηδΐ {ΠΟΥ σῈγῈ οχ- 
οἸυἀοα ἔτοπη {Π6 διηηθδίυ σδηηοΐ 
Ῥτονθ {Πδᾶΐ [Π6]Γ ῬΓΌΡΕΙ {ΠΟΙΟΉΒ νγΘΓΘ 
ποΐ ΒΙΠΠΡΙΥ ΤΠ] ΠΙβίθυα]. ΤΉΘΥ τν ΓΘ 
ΠῸ ἀοιθί βοϊθοίθα [ῸΓ {ΠῸῚΓῚ ΘηΓΓΘ 
ἀονοίϊοη ἴο {Π6 Ρ]θαβιισα οὗ {πὸ ΤὨΙΤΙΥ, 
Δ Πα ΡγΟΡΔΌΙΥ δχθοιίθα {Π6]. ΟΥ̓ΘΓΒ 
ΜῈ της ἢ νναηΐοη ψ]Ό] ποθ, ἀπα ἴτο- 
αΘηΟ]ν τηδα8 {Πρ ἃ ργοίθχί ἴὺυ οχ- 
ἰογῆοη. ΤΗΙΒΙ ΝΑΙ, ,. Ηϊβύ. νοὶ]. 4, 
Ρ. 180 64. 1847. 

ἡγουμένου] ἡγουμένων 1. 
Σατύρου) Τ,γϑῖαβ σοηΐα ΝΙΟοΙηδ- 

σαι Ρ. 847: Σάτυρος ὁ Κηφισιεὺς 
βουλεύων ἔπεισε τὴν βουλήν. 1)6 εο- 
ἀεπὶ ἢ. 840: Σάτυρος καὶ Χρέμων οἱ 
τῶν τριάκοντα γενόμενοι. εἴ Ὁ. ὅ50: 
Ταύτην τὴν βουλὴν, ἐν ἧ Σάτυρος μὲν 
καὶ Χρέμων μέγιστα ἐδύναντο. ΜΊαΘ6- 

7 ἸρΊΓαΣ ἴῃ ἸΟσΌΤη ᾿Π ΠΘΓΑΙΠΠΘῊ185 [1586 
βιβδοῖιβ ϑαίγτιιβ. [““ Ασοογαϊηρ τὸ 
Τιοάογιιβ Πονγανοῦ 10 ννὰβ 501] νδοδηΐ 
ΔΡΓοΥ [Π6 οσσπραίίοη οὗ ΡΏΥ]6, 14, 32. 
ΤῊΤΕΙΝῚ τς Ρ. το} [Πρ πὶ δησὉ 
ἔα δῃηΐθα ἴῃ βθηδίμ οὗ που πΠαθο τα 
ὙΙΓΟΒ, ΠΟΒΟΙΟ δὴ ΘΟΘΘΙ ἰβΠΊΡΟΓΙΘ. 
5ΟΗΝ. 

θρασυτάτου τε καὶ ἀναιδεστάτου Ἐ. 
(ὐδίθυὶ τοῦ θρασυτάτου αὐτῶν καὶ ἀναι- 
δεστάτου. ἰἴ]η66 ΒΕΥνδνὶ τοῦ. 

τὸν νόμον] τὸν παρ᾽ ἡμῖν νόμον. 
οἱ ἕνδεκα ἀε]εί ὃ. Α. Νρεοσ 68. 

ΡΒΠοΙορ. [πρα. Βαῖ. 1840, ἀ. 18 Οε- 
ἴ00. ῬΓΟΡΟΒΙΓΒ Ρ. 2. 22. 

οἷ] [ΔὈν] οὗ. 
πράττετε] ΤΛὈΥ] πράσσετε. 
55. ἡ βουλὴ ἡσυχίαν εἶχεν] )1ο- 

αοτΥτ 14; 5. αἷΐ Θοογαΐθτη σατῃ ἀπο τι8 
8115 ΒΟΙ 1 1 βθηδίῃᾳ γοϑυ 1556 ΟΥ 120, 
566 τοραΐοβ ἃ Γ ΠΘΥδΙηΘ 6. 1Ρ50 α68{1- 
{1586 ἃ σοηδίθι5. ἰδβοογαΐθιη 50] τα 
ποιηϊηδί [5.-- ΠΡ] αἰΔΥοθτι8 1η 6]88 νἱΐα 
Ρ. 227 Εὶ [δοογαίθιη 1)1Οαογιιπη οὐτὴ 
ἰβοοταΐθ σοη πη ]586 δηϊπηδανοσεξ 
ΝΙΘΌΌὮγ. ὅοΠ0]. Πϊβῦ. νο]. 2, ραγί. 2, 
Ρ. 202]: Μόνος ἀνέστη βοηθήσων" καὶ 
πολὺν χρόνον ἐσίγησε κατ᾽ ἀρχὰς, 
ἔπειθ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῦ παρητήθη εἰπόντος, 
ὀδυνηρότερον αὐτῷ συμβήσεσθαι, εἴ τις 
τῶν φίλων ἀπολαύσειε τῆς συμφορᾶς. 
5ΟΗΝ. 

τοῖς δρυφάκτοις] δρυφάκτοις Ν. 
ὁμοίους ὁμοίως αὶ. ΑἸὰ. οσοτγτσαπίο Η. 
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“ Α , 9 7 “Ὁ Α .- 

τυρος ὅτι οἰμώξοιτο, εἰ μὴ σιωπήσειεν, ἐπήρετο, Αν δὲ σιωπῶ, 
Ἁ 9 ’ 5 9 ; 

οὐκ ἄρ᾽, ἔφη: οἰμώξομαι; καὶ ἐπεί γε ἀποθνήσκειν ἀναγκαζό- 
᾿ ’ » Ν ’ ΕΝ ς ’ 

μενος τὸ κώνειον ἔπιε, τὸ λειπόμενον ἔφασαν ἀποκοτταβίσαντα 
ο - 9 Α ’ γι , “ ΄ κ ΄σ Α » 

εἰπεῖν αὐτὸν, Κριτίᾳ τοῦτ᾽ ἔστω τῷ καλῷ. καὶ τοῦτο μεν οὐκ 
σι “- ο ’ ᾿] ει ’ ᾿] “- Α , 

ἀγνοῶ, ὅτι ταῦτα ἀποφθέγματα οὐκ ἀξιόλογα, ἐκεῖνο δὲ κρίνω 
“΄- Ἁ “ Ἁ Ἁ ΄ ’ ’ ’ κ 

τοῦ ἀνδρὸς ἀγαστὸν, τὸ τοῦ θανάτου παρεστηκότος μήτε τὸ 

φρόνιμον μήτε τὸ παιγνιῶδες ἀπολιπεῖν ἐκ τῆς ψυχῆς. 

ΚΕΦ. ΤΑῚΣ 

Υ “»Ἀκ 

Θηραμένης μὲν δὴ οὕτως ἀπέθανεν" οἱ δὲ τριάκοντα, ὡς ἐξὸν 

ἤδη αὐτοῖς τυραννεῖν ἀδεῶς, προεῖπον μὲν τοῖς ἔξῳ τοῦ κατα- 
᾿ Α ς ’ ς Ὁ. χυ Ἀν “ ’ δ" ᾿] Α 

λόγου μὴ εἰσιέναι εἰς τὸ ἄστυ, ἦγον δὲ ἐκ τῶν χωρίων, ἵν᾽ αὐτοὶ 
Α «ε Ι Α "4 " Α 5» ’ Α “ Α 

καὶ οἱ φίλοι τοὺς τούτων ἀγροὺς ἔχοιεν. φευγόντων δὲ εἰς τὸν 
΄' . νὴς Α Ἁ ’ 

Πειραιᾶ καὶ ἐντεῦθεν πολλοὺς ἄγοντες ἐνέπλησαν καὶ τὰ Μέ- 

γαρα καὶ τὰς Θήβας τῶν ὑποχωρούντων. 

56. οἰμώξοιτο Β.0.1)., Εν. σΟΥΤ., 4] 
ῬΓ. οἰμώξειεν, Ε.Η.1.ν. ὐὐείοιι οἰμώ- 
ξειεν. 

ἐπήρετο] ἐπήρατο Ἐ. εἴ ἄρ᾽ Ῥτο ἄρα. 
ἀποκοτταβίσαντα] [ταῦ ΤΠΟΤΘΙῚ 

ΘΟΠΨΙΨΙΟΓΙΙΠΊ, ἴῃ αΕθιι5. δχ οοίίαθο 
ΔαριτΙατη ΟΑΡΙΘθαπῦ διηδηΐθβ. (- 
ΘΕΥῸ Ἰηϊογργθίαίιιβ οϑῦ : συ] τὴ 516 
α]δοὶϊΐ 6 ροόσῦ]ο τί 1ἃ τοβϑοπαγοῖ, Θιϑθβῦ. 
Τάβου]. 1,40. ΒΟΗΝ. 

τοῦτ᾽ ἔστω] ῬΙΟΡΙΠῸ πος Ρῃ]οΤῸ 
Οὐοθ. [{ὰ ΟἸσοσο. (ὑδίθσππη Ρ]ὰ- 
ΤἈΥο 5 ἴῃ (ὐΟπβοϊαῖ. δα Αρο]]οη. 
ΡῬ. τορ Β, ἀ6 Γ Πογδιηθηθ : Καταστρε- 
βλωθεὶς ὑπὸ τῶν συντυράννων ἐτελεύ- 
τησεν. ΟΗΝ. 

τῷ καλῷ] τὸ καλὸν Κα., αα] δηΐθα 
καταβήσαντα. 

ὅτι ταῦτα ἀποφθέγματα] Ἰπαμπ! 6 πὴ 
οαπῃ ὙΥ Εἰ β κῖο τοιαῦτα ρτοοῖοστο. ΟΗΝ, 
Μαιῖο. 

ἐκεῖνο] ἐ ἐκείνῳ Ἑ;: 

κρίνω] κείνου 1).Υ. 
τοῦ ἀνδρὸς ἀηΐθ κρίνω ροπὶῦ Ο. 
παιγνιῶδες) ΟἿΘΟΙΟ 1]. 6. : 180 ΥἹΓ 

ΘΡΥΘΡΊΙ5. ΘΧΊΤΘΙΠΟ Βρ τα. (ὑβίθγιι πη 
Ρ] Αγ τι Αρθβ. ο. 2. Ἰπηχὶῦ τὸ παι- 
γνιῶδες καὶ εὔθυμον. Ἐῶ ΠοΒίΤΟ ἸΟΓῸ 
νΟσοΙ ΟοΙητηθιηογαν ΡΟ] χ 2, 20. 
Οοηῇ, Να]οκοπαγ. δἂ Ἡροτγοάαοίμτη 2, 
173. ΟΗΝ. 

1. ἵν᾿ ρχὸ ἵνα Β.0.}Ὁ. 

ἦγον] ΔυΔαοοθαηῦ γ6] 1π ΘΔ ΟΘΙΌΙΩ 
να] δαὶ ΒΡ] οἴπτα Ἰηξογργοίαίαν ΥΥ εἰβ- 
κιι5. 5ΟΗΝ. 

καὶ ἐντεῦθεν] Ἡυπ5. στα θα !5 δὲ 
ΤΟΙ ΠΟΥ τ ἢ]Ο ΤηΘΙΠ γ᾿ ΟΥ τη ἔδοῖπο- 
ΤΌΤ] ΘΧΘΙΏθΪα τηὰ]ΐα οΟ]]Θοΐα ἸΘρΡῈΒ ἴῃ 
ΟΥ̓ΔΙΙΟΏΙθτι5 γι. 5ΟΗΝ, 

Μέγαρα--- Θήβας] Αὐρῖνοβ ΒΌΡΓΑ 
ὨΟΙΏΪΏΔΥΙ ΟΡ. 2, 7. [ἴθτη «ΒΕ ΠῈ8 
5.9. Οτορυχῃ ποτηϊηδΐ [γ 8185 ᾿. 872. 
ΠιΔΟΘ ἀφο ΠΠΟΠΪ ποηρθ ᾿ἰπϑυ]αηΐθβ Α- 
{ΠΟ ΠΙ ΘΠ τη Ἰηογίπιηῖο. βαϊχοναηΐ, ἐξ 
ἁπάσης τῆς Ἑλλάδος ἀγωγίμους τοῖς 
τριάκοντα εἶναι τοὺς ᾿Αθηναίων φυγά- 
δας, τὸν δὲ κωλύσαντα πέντε ταλάντοις 
ἔνοχον εἶναι. ΝΊΠΙΙΟ ἰδΙηθη τηΐπτιβ 
ΑὙΡΊνΙ ὈΥΙΓΩΙ Θχϑι]θβ Ὠστηδη6 Ἔχοθρο- 
ταηΐ, δποίοτο Πιοάοϊο 14, 6. Θαΐῃ 
δᾶθο οὕτὴ Ἰαραί! [1 ,ΔΟΘαϑοΠ ΠΙΟΥ ΠῚ 
ΘΧΒΊ]65. ΔΙ σαοῦ ἀθα] 5101 ἃὉ ΑὙρὶν!β 
Ροβίυ]αγοπΐ, Ατρὶνὶ οοπίτα ἄβογθνο- 
Τιηΐ, ΠῚ δηΐθ 80115 ΟΥὔὔατη τγῦθ δχοθ- 
ἀογθηΐ Ἰεραί!, Ὠοϑύματη 1ἢ ΠΌΤΠΘΙῸ Πᾶ- 
Ὀθπάοβ 6586, αὐ πατγαΐὶ ΘΠ ΟΒ ΠΘ ΘΒ 
Ὧ6 Ἀποάϊογ. ᾿θοτῖ. Ρ. 1907. 96 1πε- 
Ῥδη8 ᾿ἴἴὰ ΠΙΟαΟΙᾺΒ : ᾿Εψηφίσαντο 
πρόστιμον ' τῷ θεασαμένῳ μὲν ἀγόμενον 
φυγάδα, μὴ βοηθήσαντι δὲ κατὰ τὸ δυ- 
νατόν. Ῥ] ΑΓΒ ἴῃ ΤυΥΒΆΠαΤΙῸ 6. 27. 
Πμδοθαφοιηοηίοσιπη ἀδθογθίθτη ἰΐὰ τὸ- 
ἴον: Τοὺς φεύγοντας ἐξ ̓ Αθηνῶν ἀγω- 
γίμους εἶναι πανταχόθεν, ἐκσπόνδους δὲ 

ψ-. 
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2 

3 καὶ ἐποίησαν μὲν οὐδὲν, τραύματα δὲ λαβόντες ἀπῆλθον. βου- [3] 

1 7}. 5} (ὰ Ἱ Ὁ ΔΕ εν 109 

Ἔκ δὲ τούτου Θρασύβουλος ὁρμηθεὶς ἐκ Θηβῶν ὡς σὺν [2] 

ἑβδομήκοντα Φυλὴν χωρίον καταλαμβάνει ἰσχυρόν. οἱ δὲ τριά- 
᾽ , " “ιν , κα ἢ ᾿ ᾿ 

κοντα ἐβοήθουν ΕΚ Τοῦ ἀστεοοῦ συν τετοις τρισχιλίοις και σὺυν 

ΠΑ να “ . ΠΣ " , “᾿ " Α δ " , λΝ 

τοῖς ἱππεῦσι και μαλ εὐημερίας οὐσης. ἐπεί ὁὲ ἀφίκοντο, εὐθὺς 
Α ’ , “- 3, , Ἁ Ἁ , 

μεν θρασυνόμενοι τινες τῶν νεῶν προσέβαλον πρὸς τὸ χωρίον, 

Α ΄- ’ " ’ Φ“ 9 ’ 

λομένων δὲ των τριάκοντα ἀποτειχίζειν, οπτοως εκπολιορκήσειαν 

τ Α ᾿] ’ Ἁ ᾿ ὃ “ 9 ὃ ς᾽ ’ 

αὐτοὺς ἀποκλείσαντες τὰς εφὸ ους των επιτηθείων, ἐπιγίγνεται 
“ Ἁ Α Α Α ἴω «ς ’ ς Α ’ 

τῆς νυκτὸς χιὼν παμπληθῆς καὶ τῆ ὑστεραίᾳ. οἱ δὲ νιφόμενοι 
9 “". ᾿] Ἀ ΕΣ ’ Α “ ’ ς Ἁ “ 

ἀπῆλθον εἰς τὸ ἀστυ, μαλα συχνοὺς τῶν σκευοφόρων ὑπὸ τῶν 
»“" ΑἹ , “"᾽ »-“. 

4ἐκ Φυλῆς ἀποβαλόντες. γιγνώσκοντες δὲ ὅτι καὶ ἐκ τῶν ἀγρῶν 
χ Σ ’ ᾿] ; δὲ Α Ε. ὃ ’ . Ἁ 

εηλατήσοιεν. εἰ μὴ τις φυ ακῇ εἐσοιτο. οιαπεμπουσιν εἰς τὰς 

τοὺς ἐνισταμένους τοῖς ἄγουσι. “Πε- 
Ὀδηὶ ΘΟὨ ἃ αἸσαη αΓ ἀΘΟΓΘΥΊ586 : - οὐ- 
κίαν μὲν ἀνεῷχθαι πᾶσαν καὶ πόλιν ἐν 

Βοιωτίᾳ τοῖς δεομένοις ᾿Αθηναίων, τὸν 
δὲ τῷ ἀγομένῳ φυγάδι μὴ βοηθήσαντα 
ζημίαν ὀφείλειν τάλαντον᾽ ἂν δέ τις 
᾿Αθήναζε διὰ τῆς Βοιωτίας ἐπὶ τοὺς τυ- 
ράννους ὅπλα κομίζῃ, μ μήτε ὁρᾷν τινα 
Θηβαίων μήτ᾽ ἀκούειν. ΤἸάοτη τορος 
ἴῃ Ῥεβὶοριαα ο. 6. Α ΠΙηΆγοΠΟ ΘΟ Τα 
Ποιηοβϑύμομεπιὶ Ρ. 18. [δοΘαςοιη }}} 
αἸοηίι ΘαἸχΊβ86, μη ένα ᾿Αθηναίων 
ὑποδέχεσθαι μηδ᾽ ἐκπέμπειν. [ὈΙάΘΙὴ 
Ρ. 19. ἀδογοίατῃ “ΠΟ απιιπ ἢ15. ν ΓὈ]5 
γοίοσίαγ : Μὴ περιορᾶν, ἐάν τις ὅπλα 
διὰ τῆς χώρας τῆς ᾿Αθηναίων ἔχων πο- 
ρεύηται" ἈὈῚ Ἰερθηάαπι, εϑύ : Μηδέν 
ὁρᾶν, ἐάν τις ᾿Αθηναίων ὅπλα ἔχων διὰ 
τῆς χώρας πορεύηται. [Ἀ6Ι5Κ11 Θῃη6η- 
ἀαῖϊο νὰπηὰ δῦ. 5ΟΗΝ. 

2. Θρασύβουλος] ὁ Στειριεὺς, [γαῖ 
ἢ]15. ΙΟάογιιβ 14, 22. ὁ Τυριεὺς 
δΒαθεῦ : δα χαθῖὴ ΝΥ 6ββϑϑηρὶαβ ἀοουϊζ 
Στειρίαν 6558 δῆμον, Ἀη48 Στειριεὺς α1- 
οἰππιτ, μεγαλοφωνότατος ᾿Αθηναίων 4α1- 
οἰταγ ἃ ΡΙ]αΐαγομο ΑἸοΙΌ. ο. 26. Οοηΐ. 
ἰηΐγτα 4, 8, 2259. 16πὶ ΟΟΟαρδῖ 688- 
16} ΡΉγ]Ω πα] ᾿ αν 6] }]ὰ8 ἴῃ Δη- 
ὨΔΙθτι5 ΧΟΠΟΡΠΟηΐθΙ8 τοίοσὶ δα 20 
Βορατγοιγη!οη]5 (ΘΘρίθι  ὈΥῚ5  Ὁ]1Δ 115), 
ΟἸγ Πρ 615 943. ἔαϊδα ᾿ηουργθίδ 0 6 
ἀδοορίιβ Ἰοοὶ Ρ]αίαγο μοὶ ἂθ ΑἸουα 
ΑὉΠΒΘηϊθηβίθσση, ΌΪ α165 ἰδία Βοβάτο- 
ΤΩ] ΟΠ. δβϑιρταῦι ΓΘ] ΘΧΒΌ] τη ἴῃ 
ὉΤΌΘΙη 6 οαβίθ]]ο ΡΏγ]6 : Ὅτε οἱ ἀπὸ 
Φυλῆς κατῆλθον. Μοῃπιῖῦ θὰ 46 στὰ 
Μδϑηβο ϑρατγίξο, ν0]. 3, ραγί. 2, Ρ. 181. 
5ΟΗΝ. 

Θηβῶν) Ατ᾽δίαο5 [ρποίτιοα Οτὰ- 

ΤἸΟΠ6 2, Ρ. 152: Παρασχόντες οἰκείαν 
καὶ φίλην τὴν σφετέραν αὐτῶν πόλιν, 
ἀζήμιον καὶ ἄλυπον τὸ μετοικεῖν ἀπέφη- 
ναν ᾿Αρχίνῳ, Θρασυβούλῳ, τοῖς ἀλ- 
λοις, οἱ πολλοὶ καθ᾽ ἡμέραν ἐγίγνοντο. 
5ΟΗΝ. 

σὺν ἑβδομήκοντα] συνεβδομήκοντα Ἐ. 
ἑβδομήκοντα ἢ ΡΙαίδγο μι. οχ Οτὰ- 

ΠΡΡΟ τοὺς ἀπὸ Φυλῆς ἑβδομήκοντα 
Βαθεύ ἀθ ΟἸοῦῖα ΑἰΠθηιθηβ. Ρ. 245 ΟὉ.Ψ 
Οδίοσαπῃ Ατσιβϑίοίθ!θβ ἈΠοίου. δα Αἰοχ- 
ΔΉΠΟΥ. ο. 9. ΠΟΙηΪηδύ ΡΟ. Ῥδιιβδηΐαβ 1, 
20. Ροηϊΐ όο. (ὐὈΥΠ6]Ππι5. ἢ ΤΉΓΑΒΥ.- 
Ῥι]οῸ «6. 2. ΠΟ Ρ]15 ΠαθιΪ8586. ΒΘΟΌΓΤΩ 
αἷῦ “ταν θα]απη ααδπὶ ὑτὶρὶπία (6 
5115. ΘΟΠΙΟοῦ ΠΠΊΘΓΙΙΒ ἸΠΈΘΓ ΘΙ ΠΤ 
Ραι]δίτη δοουονζ, γθοΐθ τποπθηΐα ὟΥ 685- 
ΒΘ] ΠΡΟ. (ὑδβίβ απ ΡὮΎ]Θη 80 πγθ6 
αἸββδιῦι πη {|5586. βί8 115 σθηΐιι πη 8ΠΠΟ- 
ἰα Τ)Ιοαοτιιβ 14, 32. 5ΟΗΝ. 

τοῖς Δηΐθ τρισχιλίοις οτη. Δ... ΑἸ4. 
προσέβαλον] προσέβαλλον Ἐ. 
8. τῶν] Β.. ἸΠἴ6Γ νΕΥΒΙΙΒ. 
αὐτοῖς φροβϑί ἀποκλείσαντες δὐαπηΐ 

ΕΡΤῚ ῬΙδοίοΥ ΒΡ Η.Υ. 
χιὼν παμπληθὴς καὶ τῇ ὑστεραίᾳ. οἵ 

δὲ} Πμορθ αύτιν χιὼν παμπληθής" καὶ 
τῇ ὑστεραίᾳ οἵδε. 

νιφόμενοι ἀπῆλθον) Τϑιοάοσιιβ 1]. α.: 
᾿Επεγενήθη πολὺς νιφετός. καί τινων 
ἐπιχειρησάντων μετασκηνοῦν, οἱ πολλοὶ 
φεύγειν αὐτοὺς ὑπέλαβον καὶ πλησίον 
τινὰ πολεμίαν δύναμιν εἶναι. [Ιίδημ6, 
[ΘΙΓΟΥΘ ῬΆΠΪΟΟ ΒΡΆΓΒΟ ἴῃ οδϑίσγα, 1 
Δ] Ττὴ θὰ ἰγαηβίογηΐ Ἰοοῦτη. οβίθσο 
ἀοτηθτη 616 ἈΡ11586 ἃρραγοῖ εχ Χϑηο- 
ΡΒμοηίθ. 5ΟΗΝ, 

ὑπὸ ΝΥ γΕ ΘΟ 8. [01] ἀπό. 
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᾿] Ἁ [2 , Ἀ ΄-. 

εσχατιας οσον πεντεκαίδεκα στάδια ἀπὸ Φυλῆς τούς ΤῈ Λακω- 

Α ΄“-Οὄ 4 Ω 

νικοὺς πλὴν ὀλίγων φρουροὺς καὶ τῶν ἱππέων δύο φυλας. οὗτοι 

Αὐς. 

5 δὲ στρατοπεδευσάμενοι ἐν χωρίῳ λασίῳ ἐφύλαττον. ὁ δὲ Θρα- [4] 

σύβουλος, ἤδη συνειλεγμένων εἰς τὴν Φυλὴν περὶ ἑπτακοσίους, 
Ἁ Ψ Α ’ ζω ’; ’ φκ Ἁ , Φ“ 

λαβὼν αὐτοὺς καταβαίνει τῆς νυκτός" θέμενος δὲ τὰ ὅπλα ὅσον 
, ε , , τ Ν “ “ ε ’ ω 3 κ 

ό τρια {) τετταρα στάδια απτὸ τῶν φρουρῶν ἡσυχιᾶν εἰχέεν.- ετει 

ῖ Ἁ ς ’ δ᾽ ὧν ιν τὰν 8». ὧν “ 3 - Φ 

δὲ προς ἡμέραν ἐγίγνετο, Και ἤδη ἀνίσταντο ὅποι ἐδεῖτο ἕκα- 
ς Ἁ “ δ κ Ἐξὃὺὼ ’ ’ Α “ 

στος ἀπὸ τῶν ὅπλων, καὶ οἱ ἵπποκομοι ψήχοντες τοὺυς ιπποὺυς 

ψόφον ἐποίουν, ἐν τούτῳ ἀναλαβόντες οἱ περὶ Θρασύβουλον 
Δ ς ἰδἢ ὃ ’ ΨΥ ᾿ «. Α « 9 τῶν ’ 

τα ὅπλα βομῷ προσεπίπτον καὶ ἐστι μὲν ουὑὐς αὐτῶν κατέβα- 

λον, πᾶντας δὲ τρεψάμενοι ἐδίωξαν ἐξ ἢ ἑπτὰ στάδια, καὶ 
δ , “- Α ς “- ᾽ὔ « ΕΣ Ἦν εξ Χ “ δὲ 

απεκτειναν τῶν μεν ὁπλιτῶν πλέον ἢ εἴκοσι καὶ εκατον, τῶν ὁε 
« [2 ’ Ἁ Ἁ ᾿] ’ Ἁ ΒΕ 

ἵππεων Νικόστρατόν τε τὸν καλον ἐπικαλούμενον. καὶ ἀλλους 

γ δὲ δύο, ἔτι καταλαβόντες ἐν ταῖς εὐναῖς. ἐπαναχωρήσαντες δὲ 

4. χωρίῳ λασίῳ] Ι,ο00 51|1}18 46η8ο. 
Οδίθγαστη ἤᾶπηο ΘΧρθα! ΠΟ π6π 1η{6]]ΠρῚ0 
ΤΙΟάοτιιβ 14, 22. ΠῚ ροβϑὺ πδιγαίδῃ) 
ἘΠ]Θ ΙΒ: ΠΙΟΥ τη οορ θη, Ἰθραῦ! ΟΠ ΠΊ] 18 
ἃ. ὑυ]ρτηΐα νἸΓ]Β ὈαΪτηπτη δα ΓΓ ΠγαΒυθα- 
Ἰυτη ἴῃ ρᾶγΐθβ 8185 ρ6]]Π]ο] θη ππὶ, α6- 
1πηΠ646 δα ἀγοθββϑθηᾶδ Βα 5141 [,ἀσ6α:- 
ΤΩΟΏΘΙΠΏ, Π 5581}, ἴα ροΥρὶῦ : Αὐτοὶ δ᾽ 
ὅσους ἠδύναντο πλείστους ἀθροίσαντες 
ἐν ὑπαίθρῳ περιεστρατοπέδευσαν περὶ 
τὰς ὀνομαζομένας ᾿Αχαρνάς. ΔΟΠΆΓΗΘ 
ἸΡΊΓΓ βίδα 15. ἃ σαϑίθ]]ο ἰδία θαηΐ. 
Ἰλοῖμαθ οἂρ. 533. αἱῇ ΤὮγαβυ υ.] Τὴ 
ΟἼΤη ΘΧΒΆ]Π] 8 1200 Β.0100 ποοίθ 1π|- 
Ῥδίμπι ἔθοϊββθ 'ῃ ποβίθβ (τῇ τῶν ἐναν- 
τίων παρεμβολῇ ἐπιθέμενος) τηι]ῖοδ- 
46 ΟσοΙ 1558 δίατθιθ ΟἸΠΠ6Β8 ἴῃ ὉΠ ΌΘΠῚ 
ΘΟΙΏΡΈ]1586. Ῥοβύ πᾶς ριρηδιηῃ Πγᾶ- 
ΒΥ] πὶ Οσσαραβθα Ριγοθαχη 86 α!. 
γιάθθ Ἰριαγ ἦ6 δαάθπη ΤΟ οΥτΠὴ 
Ῥαρηδ Ιοααϊ]. ΑΡεγγανὶ Ἰρὶυαν ἃ νΘΓῸ 
ΝΥ δββθιηρὶαβ ἴῃ ποίᾳ δα 1Π]Ππτὴ Ἰοσιιτη, 
4αὶ Ραρηδπι Ἰηΐτα ἀδβουρίαπι αἱὖ ἰη- 
16]}01. (ὐδίθγαπμη οὐ! πθῖὴ στϑυτιπὰ ρ6- 
ΒΑΓ ψατπ δ Πὶς ἴῃ ])]ΟΟΓῸ 
ΡΓρβίαγο ααϑη. 5ΟΗΝ, 

5: Φυλὴν] βουλὴν Β.Ο..Ε. ΑἸά. 
εἶχεν) Π,ΘΟΠοΙαν 8 ϑιηθηααθαΐ ἢ γεν. 

564 νι6 δ] θη. δα Ηογοαοί. 7, 11. 
5ΟΌΗΝ. 

6. ὅποι ἐδεῖτο ἕκαστος] Μοτγιβ ἰη- 
ὑρυργθίαϊαγ : 41} 6ὲ ΒαΤΤοΧοσαῦ ἃ οᾶ8- 
ὑγ]8, 410 8118 νοραθαΐ, δα διιἃ 4α Βα 
ποροία. [Ὶ ΘΟΙΠΊΡΆΓΑΨΘΓΙῚΒ Ἰοστιπη 8ὶ- 
ΤῊ ]Π]ΠἸτητιπὴ ἰηΐγα 7,1, 16: Αἱ μὲν νυ- 
κτεριναὶ φυλακαὶ ἤδη ἔληγον, ἐκ δὲ τῶν 

,ὔ »] , ω ᾽ ΄΄ ΄ 

στιβάδων ἀνίσταντο, ὅπου ἐδεῖτο ἔκα- 
στος" Ἰθίαιια ἐδεῖτο ΟἸΙΠῚ ϑίθρθδπο 
ἀεδίθηδγθ νε]]8, ὅποι ἐδεῖτο οΥἸὉ Ἰαρθη- 
ἄυσμη. 5ΟῊΝ. γιάθ δηποί. δα 7.1, 
τό. 

ἀπὸ τῶν ὅπλων] [πἰογρτείαίαν Μο- 
ΤΊΒ: ἃ σδϑίτ15. Αἴαᾳαδ 1ΐὰ οἴϊαπὶ οχ- 
ΡΠ οαῦ Ζθαηῖαβ ἴῃ ΑΠΑθΑ81 ἸΟΘα Π]ΟΠ68 
1δίαϑ, πρὸ τῶν ὅπλων 2, 4.15. ἔξωθεν 
τῶν ὅπλων ΕΒ. 7. 21. εἰς τὸ πρόσθεν 
τῶν ὅπλων 8.1, 22. οὐ 2,2; 20. 4.1.5. 
οἵ 4ο. Ἀδίομθη ἢ] 5 Βιρ ΠΑ ΠΟ Π]Β 
51 Ὀ6Π6 ΘΧΡΙΟΑΨΘΥΊΒ, ΓΤ] 11]1015 Θὕ τη ἸΟΟῚ5 
[ἈΟἸ]Π]Ἰουθῖὰ Ἰη ουρυθία!]!οηθιη, αὖ ἢ. 1., 
ΔΟΘοΟΙΠΙΠΟΠ 4015. ΙΟΊΓΓ ΡΟΠδΠ ΠοΟΐδπ 
ῬυΠα ΘΠ Ιββῖ πη] ΑΠΔθαΒ6Ὸ5. [ΓΘ ΡΥΘΙΙΒ, 
Εαυϊ8 αθ ἰα Τλιφογηθ Ὁ. 210: Πὶ το- 
διε 6 ὁ65 ραβϑδαρσθδ, φι6 ἰδ πιοΐ ὅπλα 
6δὲ ργΥὴβ τοὶ αἰαἩ}5 50Ή, 86η.5 ηιαΐι οἷ, ̓ ΟΊ 
ἴθ5 αΥπιθ5 πν δοἰααΐ, οἐ χιι οἰΐθ5 δέοϊοηΐξ 
»ίαοόος οἶος ἴθο5 αὐθοὸβ θη αὐαπέ αἰθ5 
ἐθηΐο5, ΘοΟηη6 ἴθ δοηΐ ἴθ5 ζαϊδοθαιῶ 
απ ποὸ5 οαπρ5. ὅΟΗΝ, 

κατέβαλον Β.1). ΕΟ. καταβαλὼν ἘΝ. 
(ὐδίθυι κατέλαβον. 

ἀπέκτειναν ) Ν᾽ Ἰάθῦι Βαμητηδπι ΟΠ- 
ἩΠΙΠῚ ΟΟΟΙΒΟΙΠ ΘΟΙΠΡΙΘΏΘΠΠΘΓΟ. 
5ΟΗΝ. 

Νικόστρατόν τε τὸν καλὸν] ΝΟΠ 
Β1ὴ6. οδιιβα δΔα]θοιῦ. σορπομηθη. 20)1- 
ΨΘΥΒΙΙΒ. ΘηΪπῚ ἔαϊθθα νἱάθῖι 18 ΝΙ- 
σοβίγαίτιβ, ααθιη οὐπὶ [Δοῃθίθ ἀποθπὶ 
ΑἰΒΘηἸθηβίππι ΟἸγτη ΙΔ] 90. ΔΠΠΟ 3. 
ΤῬηπογά. δ, ότ. τηϑθιποσαν. 5ΟΌΗΝ. 

ἔτι καταλαβόντες] ἐπικαταλαβόντες 
Α. ΑἸΙά., οοττροπίθ Η. “5᾽Ὶ αυὸ- 
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Α ’ ’ Α ’ - Φ 

και τροπαιον στήσαμενοι Και συσκευασάμενοι Ὅπλα ΤΕ ᾿οὐα 

΄ Α ΄ δι Ἢ », «- 

ἔλαβον καὶ σκεύη ἀπῆλθον ἐπὶ Φυλῆς. οἱ δὲ ἐξ ἄστεος ἱππεῖς 

, ι. κ 7 9 ’ὔ ΕΣ ὃ Υ 

βοηθήσαντες τῶν μεν πολεμίων οὐδένα ἔτι εἶδον, προσμειναντες 
Α ἐ κ Α “3 ᾿ ε ς ’ Ὃ 

δὲ ἕως τοὺς νεκροὺς ἀνείλοντο οἱ προσήκοντες ἀνεχωρήσαν εἰς 
5, 9 Α ’ὔ ε ’ κ] ’ , ΑΝ “ 

ἄστυ. ἐκ δὲ τούτου οἱ τριάκοντα, οὐκετι νομίζοντες ἀσφαλῆ 

σφίσι τὰ πράγματα, ἐβουλήθησαν ᾿Εἰλευσῖνα ἐξιδιώσασθαι, 
“ δ᾿ ’ Ἁ ο ’ ἈΝ 

ὥστε εἶναι σφίσι καταφυγην, εἰ δεήσειε. καὶ παραγγείλαντες 
“- ΄ Ω - Α 7 ΓΟ 

τοῖς ἱππεῦσιν ἦλθον εἰς ᾿Ελευσῖνα Κριτίας τε καὶ οἱ ἄλλοι τῶν 
’ ες ’ '; ’ ᾿] - ς ΄. ’ 

τριακοντα" ἐξέτασίν τε ποιήσαντες ἐν Τοῖς {Τ7ΊΉΊΉΤΓΓ ευσ 9 φάσκοντες 

ΥἾτητ5. απᾶτα Τ ΓΑΒ τ ]ι15 Ποβίθβ ΠῸΠ 
ῬΘΓ Ποοῖθπη ἈΟΡΎΘΒΒΙΙΒ 511, ἤθοο νἹ ἀθίαΣ 
οαῖιβδα ἔπ1886, αποα ἐν χωρίῳ λασίῳ, 
ΤΟΡΊΟΩΘ Ὠϊγβαΐα, 511ν18 ἄθηβα, πΠΟη 
οογίο Ἰοοπη) ΔΡΏΟΒΟΘΙΘ ροββϑύ 4110 
δββοπΐῦ Ποβίθβ, Ἰρι. 6Χχ βίγθριςι τηᾶ- 
{ΠΟ Θοττιπὶ ἀθιηατῃ 1ἃ ᾿π[6]]Πρδγοΐ : 
μων" αυ]α 6ϑ6 ἴῃ 116 ρᾳρμα ἃρ. Χβη. 
Εἰ ἢ. 2. 12... ΑἸ δδ' δ μ888; 

αυοα ποοσίαι Ὠοβίθβ Χο 188 ἀρθθαηΐ : 
Θχουΐα 616, ΒΘΟΤῚ ΔΙ απ 410 οα]ατι6 
Δ Ὁ ΔυΤη8 ἀθθαπαάττη οβϑοί." ΝΥ Τ- 
ΤΕΝΒ. 

7. στησάμενοι] στήσαντες 1). συστη- 
σάμενοι Κ. 

καὶ συσκ. Β. (Οὐείοτ! συσκ. 
Φυλῆς] Φυλὴν Κἰ. 
ἄστυ 5.0.0... εἴ ργ. Ε. Οὐείεγὶ 

τὸ ἄστυ. 
8. ἐκ δὲ τούτου] Απηΐδ αὐιζαχτη ἰγ- 

ΓΔΠΠΟΥΙΠΤΩ 6Χ Ὁ1Ὸ6 νἹαθῦ 8ΟΟΙ 1586, 
4αοα πᾶιγαῦ [)ἸΟΟΟΙΙΙΒ 14, 22, ἰοηΐᾶ- 
ὕστη ἃ ὕγγδηηὶβ ΤΠ Πγαβυ θυ] πη, αἱ Ἰη 
ὉΤΌοτη τραϊγοῖ, 1η Ἰοσατῃ Τ᾿ ΠΘΥΔΙΊΘΏ15 
Βιυσοραογοῦ οἵ ἀβθοθπι Θχϑι]65. ΒΘΟῦΤΩ 
τοὐσυσεγοῖ. δυβύπιβ. 5. 9: “Ροβί 
δος ΓΑΒ Ὁ] ΠῚ ΘΟΥΓΙΙΏΡΘΓΘ, Ἰτη- 
ῬΕΙ͂ βοοϊθίαίουη ΡΟ ΠΟΘ ηΐθβ, ΘΟ Γ. 
Θυοά οὐτα ΠῸΠ οοηρΊββθί, Δ Χ!] ]α ἃ 
ΓΔΟΘαθο ΟΠ118 ρούϊνοσθ, ααΐθιι8 δο- 
ΟἸΏ 5 ̓ζογαΐο ργ Ἰδηίαγ.᾽" δοῖΐ ἸρΊΓΟΓ 
οαπῃ ΠΙΟάΟΥΟ 14, 32, 40] ἸΘρδί! ΟΠ 6 ΠῚ 
30 νἹΤΟΓΌΙ τηϑηηοταῦ δηΐθ ΟΟοιρδίμθτη 
ἃ 'ΓΏγΑΒυθα]ο ΡΙγοθθῦτη τηΐϊββαιῃ [,ἃ- 
ΘΟ οηθι, αἀοιπαθ δἰΐθγαιη ἃ α6- 
ΘΘΙΠΊΨ 5 ΤΉ]ΒΒ58ΠῚ ᾧ. 32. 166 1ηἴτὰ δὰ 
4: 8.19. ΗΝ. 

᾿Ελευσῖνα] ἴχγ5185 σοπίγα Εταίοβίῃ. 
Ρ. 418 : ᾿Ελθὼν μετὰ τῶν συναρχόντων 
εἰς Σαλαμῖνα καὶ ᾿Ελευσίναδε τριακο- 
σίους τῶν πολιτῶν ἀπήγαγεν ἐς τὸ 
δεσμωτήριον καὶ μιᾷ ψήφῳ αὐτῶν 
ἁπάντων θάνατον κατεψηφίσατο. Τἄδτη 

οοπίγα Αροτγδίατη Ρ. 470: Ἴστε μὲν 
γὰρ τοὺς ἐκ Σαλαμῖνος τῶν πολιτῶν κο- 
μισθέντας, οἷοι ἦσαν καὶ ὅσοι καὶ οἵῳ 
ὀλέθρῳ---ἀπώλοντο᾽ ἴστε δὲ τοὺς ἐξ 
᾿Ελευσῖνος εἴα. ΙοάοτιιΒ ΟΠ] Θούμτη 
ΕἸΘΙΒΙ Π115. οἵ ΘΔΙΔΤΉ] 118. αἱΐ ἔππ|588. 1η 
ΟΥ̓ ΠΘ. ΟΟΠΒΘΉΒΌΙΩ ΟΠ ΘΧΒΘΆΠΙΌΙΒ, 
Ἰΐδαιιθ οὐ ηθ8 ᾿πίογίθοίοβ ἔ18856, 14; 
22. 5ΟΗΝ. 

δεήσειε Β.Ώ.ΗἪ.ν. Οεἰετ δεήσοι. 
Κριτίας) Κρατίας Ὁ. 
τῶν τριάκοντα] Ν'΄. ἃπποῖ. δα 8. 21. 
ἐξέτασιν τε] ἐξέτασιν Ἰὰ. 
ἐν τοῖς ἱππεῦσι] Ἰ,ΟοὰΒ ΟὈΒΟΌΓΙΟΥ, 

ἴα Ἰηϊογργθίδηαιιβ. ᾿ΥΙρΊηΐα νἹ] νϑ- 
πούδηΐ οὰπὶ ΘΟ] Πτ15 5118 ΤΣ]Θ ΒΙΏΘΙΩ : 
οὔ, ῬΥΘΒΘΒ ΕΠ τι Π15 δα] 8, ΟἸΤΟῦΤη- 
ἀαῇ Ὠ15 Θαι]]}08, ἐν τοῖς ἱππεῦσι, (νΕ], 
αυοα δοάρπῃῃ τραϊΐ, σὺν τοῖς ἱππεῦσι, 
αὐ ῬαΙτηθ 5 Ἰορὶί, Δα] αίου 8 Π1Β 
ΘαΌΙ 115) ᾿βγα ΠΟ θη 86 ΤΘΟΘΗΒΊΠΙ 
[ροογαπΐ ΕἸ]Θιβιηϊοσατη. Ἦος [δεῖΐο, 
Θααϊΐθβ ΔΙ θαηΐ οχίστα ρογΐδμη, {ας δὰ 
τη γ6 Βρθοΐαθαῦ ([416 ΘηἸτὴ α1α (ΟρῚ- 
[πο Δα ἀθηαυμη), αὖ ΕΠ]ΘυΙΒΙΠΙΟΒ, ΤΠΟΧ 
60 ἃ ΤΙρΊηἰαν 15 πη 6 605 ΘΧΟΙΡΘ- 
τοηῦ : Ε]Θ ΒΙΠ11 ἀθίηοθρβ ἂραα 1ν|- 
ΘΊη αν ΓΟΒ. ΠΟΙΪηᾶ 88 ΡΙΓΟΠΙΘΙΙ οο- 
σοθαηΐαγ, οὐ, αὐ αυϊδαιθ ῬγΟΐθβϑαΒ 
ογδΐ, ᾿ἴα ῬῈΓ Ῥαυν ]αγη Ρογίδτιη θυηζζθ- 
Ὀαΐαγ, εὐ 80 δαυ!θιβ ΘχορΙθθαΐαγ. 
ΨΥΤΤΕΝΒ. ῬΡαϊπμοσὰβ Εὐχϑγοῖί. 
Ρ. 66. 5οΓ101 νο]υΐῦ σὺν, ἀδίαηϊθ 6481- 
ἰαἴῖα. [{ὰ 5αἰΐειη νυ]ἱραΐδτη Ἰπίθγρσυθ- 
[7] τηϑ]αϊ Μοῖιθ. Ἐααϊάθιη Π181] 
τηὰίο. ΕἸΏροθαπηῦ ἤᾶπς δααϊζατη Τ6- 
σΘΠΒΙΟΏΘΙΏ, ΘΔΙΊΠ 6 ρΓοοίθχθηΐ 60}- 
5110 ἀδίουσιπιο. [απ 6 Πα] [ουτη]ὰ 
Θδάθιη δϑὺ 'π ΑΠΔθαΒὶ 5. 2, 3: Ἐξέ- 
τασις ἐν τοῖς ὅπλοις γίγνεται καὶ ἀρι- 
θμὸς, ΌΪ τοοίθ (ἀ8]]Ποῖιθ ἸΠίθΓΡΙ68 
νΊαΙΌ 6588 ΤΟ ΒΙΟΏθΙη τῶν ὁπλιτῶν. 
5ΟΗΝ, Μεθ 1Π}Π1π|8 Ἰοοὶ Ἰηΐου- 

[5] 
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5 , κα 
εἰδέναι βούλεσθαι πόσοι εἶεν καὶ πόσης φυλακῆς προσδεήσοιντο, 

’ Ἀ " ’ Α 

ἐκέλευον ἀπογράφεσθαι πάντας" τὸν δ᾽ ἀπογραψάμενον ἀεὶ διὰ 
. Α κ ἴων ΄ Α 

τῆς πυλίδος ἐπὶ τὴν θάλατταν ἐξιέναι. ἐπὶ δὲ τῷ αἰγιαλῷ τοὺς 
Ἁ ε ’ὔ ΕΣ 4 Ψ ,ὔ Ν δ᾽ Ε ’ Φ κα « 

μὲν ἱππέας ἔνθεν καὶ ἔνθεν κατέστησαν, τὸν δ᾽ ἐξιόντα ἀεὶ οἱ 
ε " " ἼΕΣ δὲ ’ ,  Ξ Δ , 
ὑπηρέται συνέδουν. ἐπεὶ ὃεὲ πάντες συνειλημμένοι ἦσαν, Λυσί- 

΄-. Α 

μαχον τὸν ἵππαρχον ἐκέλευον ἀναγαγόντα παραδοῦναι αὐτοὺς 
- ΄ εὶ “- ’ 

ο τοῖς ἕνδεκα. τῆ δ᾽ ὑστεραίᾳ εἰς τὸ ᾿(διδεῖον παρεκάλεσαν τοὺς ἐν [6] 
΄σ ’ὔ ε ’ : ἢ Α ΒΕ ςε ’ ΕἾ μιν Ἁ 

τῷ καταλόγῳ ὁπλίτας καὶ τοὺς ἄλλους ἱππέας. ἀναστὰς δὲ 
“- 3", “κ ᾿ “ 

Κριτίας ἔλεξεν, ᾿Η μεῖς, ἔφη, ὦ ἄνδρες, οὐδὲν ἧττον ὑμῖν κατα- 
λ “ 9. “ “- χ “- ἢ 

σκευάζομεν τὴν πολιτείαν ἢ ἡμῖν αὐτοῖς. δεῖ οὖν ὑμᾶς, ὥσπερ 
ι. Ρ Α “Ἐ ΄“ὄ. χω 

καὶ τιμῶν μεθέξετε, οὕτω καὶ τῶν κινδύνων μετέχειν. τῶν οὖν 
Ἁ 

συνειλημμένων ᾿Εἰλευσινίων καταψηφιστέον ἐστὶν, ἵνα ταὐτὰ 
“- 5 ΄-“ “ Γ, “-ὄ 

ἡμῖν καὶ θαρρῆτε καὶ φοβῆσθε. δείξας δέ τι χωρίον, εἰς τοῦτο 
ἣς ΄“΄ 3 

Ιο ἐκέλευε φανερὰν φέρειν τὴν ψῆφον. οἱ δὲ Λακωνικοὶ φρουροὶ 
Ε] ΄σ ς Ὁ Ὄ ὃ ἐξ, δ ’ 3. ῳ π᾿» δὲ ΄ 

εν τῳ ἡμίσει τοι ἰ(ὐοειου εξωπλισμενοι σὰν ἣν ε Ταῦτα 

ῬΓΘίΔΙΙΟΠΘΙη τηρηϑβίγαξ Ογτορ. 5, ἥ3ὰ1ς 

᾿Ἐξέτασιν δέποτε πάντων τοῦ Κύρου 
ποιουμένου ἐν τοῖς ὅπλοις, 1. 6. Αττηδ- 
ΤΟΥ ΠῚ, ΠΟῺ ἸΠΘΥΤΩΙΠΙΏ. 

πόσοι] πος Ἰὼ. 
πόσης φ.] πόσης φ. πόσοι Α.Ο.Ε. 

πόσοι φ. Ἐ. ΑἸ. οἵ ης ΒΌΡΘΓ οὐ ροΒιῖο 
10. φαάβθιη τηδπα. 

πυλίδος) Τυγουγριιβ ᾿. 148: Κατὰ 
μέσην τὴν ἀκτὴν διὰ τῆς πυλίδος ἐξελ- 
θὼν πρὸς τὴν ναῦν. 5661 Ἰοσυτη τῆς 
ἐν Κεραμεικῷ συνοικίας τῆς παρὰ τὴν 
πυλίδα οὐτη Τγοῦγρθο σοΙηργαν Νἃ- 
Ἰοϑβ δὰ Ηδυροογαίοηϊβ Ἑρμῆς ὁ 
πρὸς τῇ πυλίδι, θη ποτηϊηδΐ 1)6- 
ΤηΟΒίΠΘΠ65 Ὁ. 1146. Ιδϑβ ἢ. [34. 
Δα αι! οὗ ὁ οἶνος ὦὥνιος. Ξ5ΟΗΝ. 

ἐκέλευον Β.Ο.).Η.1Κ͵ν. ἐκέλεσαν 
Ε, (ὑδίθιι ἐκέλευσαν. 

συνειλημμένοι----συνέδουν Β.}). Οε- 
16 ΥἹ Ὀ15 ἔυν. 

ἀναγαγόντα) ἀνάγοντα ἴ). ““Μογιι8 
οιπθηαθαΐ ἀπαγαγόντα. ὥδιεα απ] Βαηΐ 
ἴῃ Ἰΐοτο, ἀἸοηΐαν ἀνάγεσθαι, τι οοη- 
γα, 4] ἴῃ ᾿{π8 ἀθεοοηαπηΐ, καταβαί- 
νειν, κατάγεσθαι." ὅΠΗΝ. 

9. τοὺς ἄλλους ἱππέας] ΑΠΑ}.1, 5, 5: 
Οὐ γὰρ ἦν χόρτος, οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν 
δένδρον. 

υὕτω] οὔτε Β. 

συνειλημμένων] ξυνειλεγμένων 11 τὶ, 
αὖ ΒΡΙα 85. 5, ἰηἴτα 8. 10. Οὐογγοχὶξ 
Μοτχτβ οχ 8. 8. 

᾿Ελευσινίων] Τού5. Ὠϊς Ἰοοιβ (8 
Ἐ]ΘυΒΙ 115. πητι8 οϑῦ οχ 115, αὶ π]ᾶ- 
ΤΊΔΠ ΧΘΠΟΡΠΟΏΪΙΒ ΤΠ ΠΟΙ 5 ηΐ 
ΘΧρου. Νδπη) 608 φοπαριηηδίοβ ἃς 
ΒΌΡΡΙΙΟΙΟ αῇἴδβοίοβ [α]5δ86 αἰβουί δα- 
ἀδθπμάμπι ογαῖ. Ργοαϊίαση ἸῺ εβϑῦ ἃ 
,γ81. Ααν. Εγαϊοβίῃ. ἢ. 211: τπᾶ8 
Ρ]Θηϊαβ οἰϊαπὶ 1Π|6]]ΠρΊ 7 {γδοθηΐοϑ 
ΕἸΘΒΙ ΠΙῸ5. ἃ. ΘΔ] τη πῖοβ μιᾷ ψήφῳ, 
14 οβϑῦ δήηνμῖ, [586 σοπαθιηηδΐοβ : ΟΪ 
Ἰοοο Δα] θοπάτιβ οϑῦ ἀΠπ|5 αν. Αρὸ- 
Ταῖ. Ρ. 247. 106 ταῦϊϊοπο Τυιριηΐα νἹ- 
ΤΌΓΙΠΙ, ααἃ φανερὰν φέρειν τὴν ψῆφον 
σοροθδηΐ βθηδίουθβ, δοοοιητηοαδίθ δα 
ΤῸΠῚ ῬΓΟΘβθηΐθυῃ τηϑιηοσαῦ 511}116 ἰδίο- 
Τατη [δούθτη 146 πὴ 1 γϑὰ8β αν. Ἐγα- 
τοβίῃ. Ρ. 245». ΝΝΥΤΤΈΝΒ. 

ἵνα ταὐτὰ θαρρῆτε] ΟΥτορ. 5» 5.» 42: 
τα 

Ἵνα σε καὶ θαρρήσωσιν. ταῦ ἴ). ταῦ- 
τα Β. 

φοβῆσθε] φοβεῖσθε Β.}). 
ἐκέλευε Β.Ὁ).ν. Οὐβίϑιη ἐκέλευσε. 
φανερὰν---ψῆφον] Ηος αυϊα 5], 

ν]46 ΒΌρΡτα δα οδρ. 2. δ.22. ΒΟΉΝ. 
το. ᾿Ωιδείου] ὕττη οὐ ᾿ηῖτα ᾧ. 24. 

δααϊίοβ ἐν τῷ ̓ Ωιδείῳ Ἰηδίγιιου! βίθι 888 
αἀἸοαπίαγ, ἀγθᾶτη οεἰγσοα Οαρθυχῃ ᾿Ἰηΐογ- 
Ῥτγοίαϊασ Μουβ. [06 Οαθο Ἰοσιβ οϑβὲ 
οἰαββίοιιβ Β] αἴαυο] ἴῃ ῬΟΙΊΟΪΘ ο. 12: 
Τὸ δ᾽ ᾿Ωιδεῖον τῇ μὲν ἐντὸς διαθέσει 
πολύεδρον καὶ πολύστυλον, τῇ δ᾽ ἐρέψει 
περικλινὲς καὶ κάταντες ἐκ μιᾶς ὀροφῆς 
πεποιημένον, εἰκόνα λέγουσι γενέσθαι 

μὲν 



404. 

Ψ 

ἘΠΕῚ ΡΥ: 

“ Ἁ Α ΄- 

ἀβεέστα καὶ τῶν 

μελεν. 

-“- “ ἈἉ - 

πολιτῶν ὅσοις τὸ πλεονεκτεῖν 
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μονον ε- 

Ἔκ δὲ τούτου λαβὼν ὁ Θρασύβουλος τοὺς ἀπὸ Φυλῆς περὶ [7] 
3, ο - ΄ Ἁ Ἁ 

χιλίους ἤδη συνειλεγμένους ἀφικνεῖται τῆς νυκτὸς εἰς τὸν 

Πειραιᾶ. οἱ δὲ τριάκοντα ἐπεὶ ἤσθοντο ταῦτα, εὐθὺς ἐβοήθουν 
’ὔ - - κ Α - « “- Ἁ “ « ’ Μ 

συν τετοις Λακωνικοῖς καί σὺυν τοις (πσπευσι Και Τοῖς ὁπλίταις 

» 9 ’ Ν ᾿ 5" ο ἜΘ ὁ ἈΝ ο ’ 

εσειτα εχωβουν ΚαΤΟ Τὴν εἰ Τὸν ΠΕειραιᾶ ἁμαξιτὸν ἀναφέρου- 

« Α ς Ἁ Φ “ ᾽ Α 5 ’ Α ᾿ ’ ν Α 

σαν. οἱ δὲ ἀπὸ Φυλῆς ἔτι μὲν ἐπεχείρησαν μή ἀνιέναι αὐτους, 

ἐπεὶ δὲ μέγας ὁ κύκλος ὧν πολλῆς φυλακῆς ἐδόκει δεῖσθαι οὔπω 
-. Ἂ ’ ΄': 

πολλοῖς οὖσι, συνεσπειραθησαν ἐπὶ τὴν Μουνυχίαν. οἱ δ᾽ ἐκ τοῦ 

καὶ μίμημα τῆς βασιλέως σκηνῆς. 1)6 
βιυπι Οἄδ] θ6 πο αἰβραίαν! Βαγίποϊοηιν 
1η ΠΟΙΒ. ΒΕ] ΘΟΙ]8. νῸ]. 1. ΠΌΤ] ΘΡΤΘΡῚΪ 
οψαρο αἱ 7θιιο ἀπατγοαγδὶβ. ΒΟῊΝ, 
Οοηΐῇ. [ραΚ. Τορορτ. ΑἴΏθη. Ρ. 110 566. 

ὅσοις] οἷς Β. 
ἔμελεν] ἔμελλεν Α.Β.Ὁ. ᾿᾿ 
συνειλεγμένους εἴ Ὀ1Ϊ8 σὺν Β..Υ. 

(ὐδίθυὶ ξυν. 
τῆς νυκτὸς 1 ΟἸοηθπ8 ΑἸΘΧΑΠαΝ. 

ϑίγομι. 1, Ρ. 418: ᾿Αλλὰ καὶ Θρασυ- 
βούλῳ. τοὺς ἐκπεσόντας ἀπὸ Φυλῆς κα- 
ταγαγόντι [Π1581 Ἰορϑη 1 κατάγοντι 
1.}9.] καὶ βουλομένῳ λαθεῖν στῦλος ὁ ὁ- 
δηγὸς γίνεται διὰ τῶν ἀτριβῶν ἰόντι. 
τῷ Θρασυβούλῳ νύκτωρ ἀσελήνου καὶ 
δυσχειμερίου ἀξ δυσχειμέρου 1.}} 
τοῦ καταστήματος γεγονότος πῦρ ἕω- 
ρᾶτο προηγούμενον, ὅπερ αὐτοῖς ἀπταί- 
στως προπέμψαν κατὰ τὴν Μουνυχίαν 
ἐξέλιπεν, ἔνθα νῦν ὁ τῆς Φωσφόρου 
βωμός ἐστι. ΞΟΗΝ. 

Πειραιᾶ] Περαιᾶ Β. 
ἐβοήθουν) Ῥτορτία νεΓῸ] ΒΙρ  Ποδί]ο 

αϑί, Δόοσαγγεσο δα ρΡΌρΠδΠ,, ρΡΑΓΆΓΘ 886 
8 Ορδπὶ ἔογθηάδτιη ; αἰΐθσα ἢϊης ατιοία 
οἵ ἔγβα ΘΠ ΠΟΥ, ΒΡ ]1ΟΙΓΘΥ, ΟΡΘΠῚ ἔθυγθ. 
ῬΥΊΟΓΘπῚ Πος Ἰοθὺ νδ]θγθ οβίθησ! 
ΘΕΆ ΒΘ ΘΠ ἔπειτα ἐχώρουν, κ. τ. Δ. 
Τλιοα]θηΐιιβ οϑὲ Ἰοουβ ΑΠαΔ}0. 7. 4; το: 
Σεύθης ἧκε βοηθήσων---ὅσονπερ χρόνον 
ἐβοήθει, κ- τ. Χ. ΑἸτὰ Π.Κον. δα μας. 
8,15. Κὶς ἐκβοηθεῖν αἰχι Ἵ Προροχη- 
ΡὰΒ ἃρυὰ Δίμθη. 1ὸο, Ρ. 425 Ὁ. 
ΠΥΎΥΤΕΝΒ, 

εὐθὺς ἀηία ἐβοήθουν Ροπαηΐ 5... 
οτη. ὦ. Οὐδβίεϑι ἐβοήθουν εὐθύς. 

αὐτοῖς ροβί εὐθὺς οἴχῃ. Β.}).Ε.Η.1., 
Ἰῃ ΤΠΔΤΡΊΠΘ ΡΟΗΪ’ Ι, 

κατὰ τὴν εἰς τὸν Πειραιᾶ ἁμαξιτὸν 
ἀναφέρουσαν) δά οῃη ςΟἸ]οοαἴϊο νευθο- 
τατη Ουτορ. ὅ, 1, 18: Τῶν ἐγγὺς ἑαυ- 

τῶν κακῶν ὄντων. ΤΠαΟ. 4, το : Τῶν 
καὶ Αῆμνόν ποτε καὶ ᾿Αθήνας Τυρσηνῶν 
οἰκησάντων" οἵ 41101. [1096 νῖᾶα δαΐθιη 
Πὰς 418 δα ΡΙΊΓΘΙ τηοοηΐα ἴῃ δαἸο Ρρο- 
δια ΒΟ Πα ν. (ὑαχ ππ|5 ΙοοῸ ΡΔῈ]]Ὸ 
Ροϑβύ οἰΐαπαο Ρ. τύ. 

11. ἔτι μὲν  ΝῚΠΙ] τηπϊδη πη 6586 
ἀοουΐ Ηοϊπαοτί. δα Ρ]αΐομ!β Ργοΐα- 
ΘΌΓΆΠΙ Ρ. 4062. ΠΙ81 [οτίβ ἐνεχείρησαν 
Βουθοπάστη. ΘΟῊΝ. δῦῆῖο οδϑύ δρπὰ 
ΡΙαίοποιῃ Ῥγοῖ. ρΡ. 31το ὦ. δὰ αἰΐβ- 
ταχη ἀρὰ Χρϑη. Απδρ. 6, 2, 15: Ξε- 
νοφῶν δὲ ἔτι μὲν ἐπεχείρησεν ἐκπλεῦ- 
σαι. ἈΡαᾶ υἱτυτμηαᾳᾷθ ἔτι μὲν εδὺ Α11- 
ΔΉ ΠΒΡΟΥ, ῬΔα]ΠΒΡΟΓ. 

ἀνιέναι) Δαϊῦα ΡΓΟΠΙθΘΓΘ θο8. ὅ᾽1- 
ΤΩ]]ΠΔΟΥ ἰπἴτα 2.12. ΒΟΉΝ. 

οὔπω] οὕτω Β., οὕτη πολλοῖς οὖσι 
οτη. 1). 

συνεσπειράθησαν Ἐ.Ὁ).Υ. 
ξυνεσπ. Τὕύθηη Ὀ158 1ηΐἴτᾶ. 

Μουνυχίαν) [,Οσυπη ἔαϊδ8α βαϊξατη 
ΒΌΒΡΙΟΘΥΙΒ ΘΧ ΨΘΓΌΙΒ ᾧ. 10. κατεδίωξαν 
μέχρι τοῦ ὁμαλοῦ, οἵ δ. 15. ἡμεῖς δὲ εἰς 
τὸ κάταντες. Τβευίθ Πιοαοτιιβ 14,33: 
Μετὰ δὲ τὴν μάχην---ὥρμησεν ἐπὶ τὸν 
Πειραιᾶ: καὶ κατελάβετο Μουνυχίαν, 

λόφον ἔρημον [ἐρυμνὸν ἈρΙδκίαδ: ν. 
Ε. Ουταβ 196 Ρογίαθιιϑ ΑΥΠΘΠΔΙ ΠῚ 
Η8]15 1842, Ρ. 17.] καὶ καρτερόν. Οε- 
τογππὴ [ γ8185 θἰϊδιη Ρ. 418. ρμοϑβῦ ]6ὰ- 
ΒΙΠΙΟΥΤη οὐρα θ τηθιηογαῦ ΡἸΓ τὴ 
οοσαραΐαμη. [᾿βρβᾶτὴ ριρηᾶτῃ Π)}1ο- 
ἄοτιβ 116 παγγαΐ, υὖ ροϑὺ ὐγο τηοτ- 
ἴδ δχθγοίδαπι ἀγθαπιιπὶ ἰπ Ἰοοᾶ ὈΙαηᾶ 
ἀδβοθηαι586 αἰςαῦ; 400 ΡΓΟΡΥΘΑΙ ΠΟΠ 
51η0 8151 ΘΧβ]68. (ὑὑτὴ τη] δα οχ- 
511165 ὑγδηβίαιριββθηΐ, ΒΕ Ὀ110. ΠΟῸ5 ἂἃρ- 
ΘΎΘ5805 ραητὴ ΘΧΘγΟΙ πη ν]Ο1586 
αἴχιρ ἴα ΡΊΓΘΘΘΟ ρῬοίϊο5 [π1858886ὃ. ἔχ 
Χοπορμοηΐθ ἀρραῦθί 46 τηᾶ θααθιηστιιθ 
Ραρπα Προ 6586 ᾿πι6] Προπάα. ΟΗΝ. 

" 

(ὐδίου] 

[8] 
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ΕΙΣ ᾿] Α ς ’ " ν 9 ’ὔ “ κ 

αστεος εἰς τὴν ἱπποδάμειον αγοραν ἐλθόντες σρωτον μεν 

Ις ο΄ ᾽ - ᾿ ὁδὸ ε ,ὔ Γ 

συνετάξαντο, ὥστε εμπλῆσαι τὴν Οὐὸν ἣ φέρει πρὸς τε τὸ 

ἱερὸν τῆς Μουνυχίας ᾿Αρτέμιδος καὶ τὸ Βενδίδειον᾽ καὶ ἐγένον- 

Ε ὋΝ 5. κ« [ κὰ ὃ 6 δὲ 

ΤῸ βαθος ουκ ΕΛαΤτον ἢ ἐπι πεντήκοντα ασπιοῶν.,. ΟὐτΤῶ οε συν- 

’ 5 ’ὔ’ὕ ΕΖ «ς Α 5 Ἁ “ με ’ Α 

12 τεταγμένοι ἐχώρουν ἄνω. οἱ δὲ ἀπὸ Φυλῆς ἀντενέπλησαν μὲν 

13 

’ Ν 

τὴν ὁδὸν, βάθος δὲ οὐ πλέον ἢ εἰς δέκα ὁπλίτας ἐγένοντο. 
" - 

ἐτάχθησαν μέντοι ἐπ᾽ αὐτοῖς πελτοφόροι τε καὶ ψιλοὶ ἀκον- 
᾿ “5. κ ᾿ ’ ε ’ “- , κ 

Τισταιίι,. εΕτι δὲ τουτοις Οἱ πετροβόλοι. ουτοι μέντοι συχνοι 

“5 τ κ " ΟΝ ’ 9 “ Α ᾽ ς 

ἦσαν" καὶ γὰρ αὐτόθεν προσεγένοντο. ἐν ᾧ δὲ προσήεσαν οἱ [9] 
" “- Ἁ 

ἐναντίοι, Θρασύβουλος τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ θέσθαι κελεύσας τὰς 
᾿] ’ Α πνΝ ’ ᾿ 3. “ “᾿ Ν , 

ἀσπίδας καὶ αὐτὸς θέμενος, τὰ δ᾽ ἄλλα ὅπλα ἔχων, κατὰ μέσον 

στὰς ἔλεξεν, "Ανδρες πολῖται, τοὺς μὲν διδάξαι, τοὺς δὲ ἀγα-[το] 
“- ς “ ’ ΜΨΜ Ἄν “ ’ ς κ Ἁ 

μνῆσαι ὑμῶν βούλομαι ὅτι εἰσὶ τῶν προσιόντων οἱ μὲν τὸ 
ν Ε εἷ «ε “- ς ’ ’, ’ Ε] ᾽ὔ 

δεξιὸν εχοντες οὺὑς ὑμεις ἡμεραν πεμπτην τρεψάμενοι ἐδιώξατε, 
6 ἃ. .-ἅἃ σι τ Ν᾿ “᾿ “ Σ ς ͵Διε,νδίς ἈΝᾺ 

οι ὃ επτι τοὺυ ευὐυὠνυμου εσχάτοι, ουτοι ῇ Οἱι τριάκοντα, οι μας 

εν ’ 9 ’ὔ “λ ο “- Α ς “ ιν 

και πόλεως αἀπεστέεβουν οὐδὲν ἀδικοῦντας και Οἰκιὼν ἐξήλαυνον 

ἐπὶ] εἰς Καὶ. 
Ἱπποδάμειον ἀγορὰν] Οδιπίηδτιῃ ΡῚ- 

Τρ] ἀγορὰν τηθπηοταῦ ῬαιιΒδηἶδ5 1,1. 
ααδγατῃ αἰΐοσα ΗἸρροάδιηθα νοσδίαγ. 
ΗἸρροάδιηιιβ δπη ΜΊ6βϑιιι5, 1616ΠῈ 
ΤΉ ασΙ5. αἸοῦιι5, ἀγοἸθοῦπι5 οἵ ΡΠ11Ὸ- 
ΒΟΡἢτπ5 δοίαΐθ ῬΘΙ]Ο]15 ὈΥΙΠΊτι5. ΓΙ ΠΤ 
ΡΙαΐθαβ αἰσισογα ἀοοαϊῦ, ΡΙιγοοθατη οΥ- 
αἰπανιῦ δἴαᾳιθ ἴοσπὶ 101] Θχουπανζ, 
δαοίοτα Αὐϊβίοίθὶα Ῥο]η. 2, 5, 1, 0Ὁ] 
γἱθ δηποίαία Ρ. 1ορ, δὲ βομο]]αβίθ 
Αὐβίορῃδη15 χα, ν. 225. Νονδχη 
ΔΥΟΠΙΓΘοίΟΠἸΟδ6 ἉΥΕ5 ΓΔ ΠΟΏΘΙη τὸν νεώ- 
τερον καὶ ἹἱἹπποδάμειον τρόπον ΔΡΡΕΙ]]αΐ 
Αὐϊϑίοίθιθβ Ῥο τς. 7, το, 4. Οὐοηΐ. 
γα ]θθ Επηθηά. Ρ. 111. ]θοχηυχη 
ΒΆΔΙΩ ἴῃ ΡΙγθθΟ ΡῈ] οαν!ῦ, ἰδβίθ 
ΒΟΠο]]αϑίθ ΑὐὙϑύορ μδηθ αὶ. 1. οἷδ,, 
(16 ΠῚ Θχβουιρϑιῦ ϑαϊααβ ἴῃ Λείβεται, 
Ὁ] τηᾶ]6 ἴῃ ΑΥΙΒΟΟΡΠΔη18. ἸοοῸ ὁ δ᾽ 
Ἱππόδαμος λείβεται θεώμενος Ἰορὶϊ, 
οὐτὴ Τϑοί5 810 ὁ δ᾽ ἹἹπποδάμου, 86. 
υἱός. Ῥαΐθυ ΘΠ τηουίπιι8 οΓαΐ, οἴ] 
ἔαθυ]α ἰδία ΟἸγπηρ. 88, 4. δαογθῖιιν. 
5ΟΗΝ. 6 ΗἸρροάαπιο ΜΊοβο ν. 
αἰδββογίατιο (Ὁ. Ἐὶ, Ἡ υτηδηηὶ ΜαΥθυΓΡῚ 
1841. [)6 ἀγορᾷ Ὁ 60 ἀἰϊοΐα ϑίεορῃ. 
ΤΏΘΒ. ν. Ἱπποδάμειος. 

᾿Αρτέμιδος καὶ τὸ] Να αευῖβ ΘΟ ΠῚ ἴη- 
(οΥργθίθ (ἀθυτηδηΐοο οοραΐατη καὶ 46- 
Ἰθηδπὶ ρυίοί, τιοηοῦ ΑΝ δἰ β κῖτιβ οὐϊα πη 
ΔηςΘοΘθη8 τε ἀθ]θηπτη [1558 : Ἰάθτη 
ἄπο Ν᾽ ΘΠΘΙ18. ἰθιηρ]α ἴῃ Ῥίγεθθο, αἰΐθ- 

ταχμῃ ἃ ΤΠοιηϊβίοςϊθ, δἰζοσαη 4 Ὁο- 
ΠΟΩ6 αδαϊοαίαμη ἔπϊ556, ἰΐθη «οΥ]5 
Κτησίου εἴ Σωτῆρος δῃηποίαῦ. ΘΟῊΝ, 

Βενδίδειον) 1)6 Π)΄απθθ ἢος οΟρπο- 
ΤΩΪΠ6, ΘΙΏΡ]Ο οἷ βδουῖβ νἱθ αι05 ἰδπ- 
ἀν αιμηκοη. δα ΤἸτηδοιτα τ. 62. 
5ΟΗΝ, 

12. ἀντενέπλησαν Β.Ὦ.. ἀντεπλή- 
ρωσαν, ΒΡΘΓΙΒΟΙΙΡΙΟ αν, . (Οὐδίετϊ ἀν- 
τανέπλησαν. 

βάθος] βάδος Β. 
αὐτοῖς ΤΘΟΠΟΙανβΒ. [{ὈΤῚ αὐτούς. 
αὐτόθεν) αὐτόθι Ἀ. ΑἸὰ., σοττρσϑηι- 

Ὀὰ5 ΚΕΚΗ.1.Κ. αὐτόθη ΒΕ, 
προσήεσαν] προσίεσαν Β. 
μετ᾽ αὐτοῦ μεθ᾽ αὑτοῦ Β. 
τὰ δ᾽ ἄλλα] τὰ ἄλλα Υ. 
ΤΩ. δωρι Οὴδιτ διδάξας---- 

ἀναμνήσας 
ἡμέραν ἡδβατὴν ΒΕ Ν. Οε- 

[61Ἰ ἡμέρᾳ πέμπτῃ. Ὗ ΟΥτορ. 6, 3» 11: 
Καὶ χθὲς δὲ καὶ τρίτην ἡμέραν τὸ αὐτὸ 
τοῦτο ἔπραττον" Ὁ] ἸΠΘΡΟΙΒΒΙΤη6 ᾿πΐογ- 
Ῥγδίαίιν τρεῖς ἡμέρας (ἀΥΑΙητηΔίϊοτ5 
ἸηραἸτιι8, Οα] 5 ἸΔ ΠΑ σ πὶ Ῥαγίθπῃ ἃ Ρ- 
Ροϑιῦ ΠΟῸΪ5 ΠΗ ΚΘηῖΒ 1) βϑογί. ὧδ 
ἈπερΠοπίθ Ρ.824. 64. Βοἰβικς." ΒΟΗΝ. 

οὗτοι δὴ ΜοτιιΒ. [ΔὈτὶ οὗτοι δέ. 
(ὐυοα τηυ]} 118. ΘΧΘΙΏΡ]18 ἀθέθπαθγ βία- 
αυὶΐ Υγυυθη Δ οἢ τι8. 

οἱ οἵη. ἢ. Μοχ ὑμᾶς Β. 
πόλεως) πόλεων Α.}).Ε. ΑἸὰ.. Ἄοοτ- 

τρθηθθι5 Η.]. 

Α.Ὁ. 



Ὧ1Π. Σ ΠΟΑΨΙΊΨ: 

Α Α ’ ΄ ξ ’; ς ’ " Ἁ 

καὶ τοὺς φιλτάτους τῶν ἡμετέρων ἀπεσημαίνοντο. ἀλλὰ 
, ἀδρο ναι ᾿ " 7 γὼ} ᾿ 

τοι παραγεγένηνται οὗ οὗτοι μὲν οὔποτε ᾧοντο, ἡμεῖς δὲ 

14 εὐχόμεθα. 
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νῦν 
3.4 
αξει 

»Ἤ Ἀ ἰχ 2 " Υ Α " “- Ψ' Ξ 

ἔχοντες γὰρ ὅπλα ἐναντίοι μεν αὐτοῖς καθέσταμεν 
.] “ Α ΡΝ 

οἱ δὲ θεοὶ, ὅτι ποτὲ καὶ δειπνοῦντες συνελαμβανόμεθα καὶ κα- 

θεύδοντες καὶ ἀγοράζοντες, οἱ δὲ καὶ οὐχ ὅπως ἀδικοῦντες, ἀλλ᾽ 

οὐδ᾽ ἐπιδημοῦντες ἐφυγαδευόμεθα, νῦν φανερῶς ἡμῖν συμμα- 
"“" Α Ἁ ΄“-“. ψῃ ἐς “- 

χοῦσι. καὶ γὰρ ἐν εὐδίᾳ χειμῶνα ποιοῦσιν, ὅταν ἡμῖν συμφέρη, 
ιν. Ὁ 3 - - » " “ Ἃ ἢ 53 

καὶ ὅταν εγχειρῶμεν, πολλῶν ὄντων εναντίων ολίγοις οὖσι 

Το τρόπαια ἵστασθαι διδόασι" Ἁ “ Ἁ ’ ς ΄ 9 

καὶ νῦν δὲ κεκομίκασιν ἡμᾶς εἰς 
, ἜΜ Υ - ι » ; ᾿᾿ ς ; εὺνε - 

χωρίον ἐν ᾧ οὗτοι μεν οὔτε βαλλειν οὔτε ἀκοντίζειν ὑπὲρ τῶν 
, κ ᾿ ν " "} , . Ὁ Ὗς ᾿ 

προτεταγμένων διὰ Το σρος ὄρθιον ἰεναι δύναιντ αν. ἡμέεῖις δὲ 

Ω ᾿ ’ ᾿ , : , 4.9 ἢ ᾿ , 
εἰς ΤῸ κΚαταντες Και δόρατα αφιεντες καὶ ακοντια Και πετροὺυς 

9 ’ ’ 5, ἕνας ᾿ Α ’ μ 9 ᾿ 

ι6 ἐξιξόμεθά τε αὐτῶν καὶ πολλοὺς κατατρώσομεν. καὶ ᾧετο μὲν 
»᾿ ’ - ’ εἰ ΄- , 

αν τις δεήσειν τοις ὝΕ πρωτοσταταις ἘΚ ΤῸν ἴσου μάχεσθαι: 

τοὺς φιλτάτους) ΕἾ. Ῥοτγίτι5. ΘΙη6η- 
ἀαθαΐ τὰ φίλτατα, απιᾶτη ΘΟΠ] ΘΟ ΓΆΤη 
Ἰαῖὰ οἸϊτη Ῥγοροβιυῖ δ] πη ϑῖ5. ἀρ 
Τη 0 ὉΒΌΓΑΤΊΤη Ρ. 652. ΠΌΡΟΥ ΤΘρ6- 
τ Καρρεπιβ, δυΐ ἀπελυμαίνοντο. 
τὰ χρήματα ἀποσημαίνεσθαι ῬτΟΡΤῚΘ 
αἸοΙΓ ο.3.,21. ΒΟῊΝ, Ραίο Χεοηο- 
ῬΠῃοηίθιη ΒΟΥ] ρ51586---ἐξήλαυνον, καὶ τὰ 
ἡμέτερα ἀπεσημαίνοντο, καὶ τοὺς φιλ- 
τάτους ἀπέκτεινον. [ἴα Ταῖϊο οἴ ὁοοη- 
ΒΘΠΒ115 ἀογιπ ἸοΟσοΥιΠ ροϑίι]αί. 
ΑἸΙοααΙ ροΐογαῦ ῬΓΟΡΑΙῚ ᾿Π ογρυθίδιο 
Βυαςοὶ (ὐτητη. ἴ,. ἅτ. Ρ. 658, 4ηηο- 
ἑαδαηέ τ ριιῤ[οαπάος οὐ ρῶπα αῇῇ- 
οἱθηαοβ: Ὦὰς ΘηΪπὶ 5ρηἸΠοδοη6 σα- 
ποίαγο αἰΐφψιοην Ὠασα ἸηΐΓθαιιθ 5. οί 
ΤΠ ἴϊπ]5. Ἰτη]θ δῦ ΟἸσοσοπβ (ὐδ- 
111η. 1,1: Νοίαΐ οἱ αοϑδίσηαξ οοιὶς 
αὐ οσὐαφην μγηιιθηιηιο ποϑίγιηι. ὥρα 
Δα οἰϊαπὰ δα ρουθδί. ΝΠ) 15 νυ 15 
σοΟπΠ]ητιαΐα ἔπ|5886 νἀθηΐιγ 111 56- 
4αΘηΓ15 ΟΥΔΙΙΟἢΪΒ ὅτε ποτὲ καὶ δει- 
πνοῦντες---ἐφυγαδευόμεθα : πιδς ἅ586ῃ- 
ΤΟΥ ΜοτῸ Ἰοοιτη βαπαγη Ἰπα]οΔη01 : 
ΘΟ ΘΠΪΠῚ 58 ηϊΐαβ ὈΡΊατι6 Θβῦ, 51 56η- 
τϑηΐα ἀρραγοί. αι! θπὴ ορίπου δῖι0- 
ἴΟΤΘΠῚ Ἰϊὰ Ροῦαβ ΒΟΓΊΡΒΙΒΒΘ : τ- καὶ τὰ 
ἡμέτερα ἀπεσημαίνοντο, καὶ τοὺς φιλτά- 
τους ἀπέκτεινον" ὁπότε καὶ δειπνοῦντες 

ξυνελαμβανόμεθα καὶ καθεύδοντες καὶ 
ἀγοράζοντες, οἱ δὲ καὶ οὐχ ὅπως ἀδ.--- 
ἐφυγ. ᾿Αλλὰ νῦν τοι παραγ. --εὐχόμεθα' 
ἔχοντες γὰρ ὅπλα ἐναντίοι μὲν αὐτοῖς 
καθέσταμεν, οἱ δὲ θεοὶ νῦν φ. ἡμῖν ξυμ- 
μαχοῦσι. ἈΑρία ᾿ἸπίοΓ 58 Πθχδαῖιθ ΠΟῚ 
αἸνθ]]ο πα ογαηΐ: θβίαιθθ ρυδήδίϊο 

Ἰηΐου οὐδὲν ἀδικοῦντας οἴ οὐχ ὅπως ἀδι- 
κοῦντας, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐπιδημοῦντας, 6 
ἀΌΟΤΙΩ ΠΙΓΊΘΙῸ 086 ογαΐ ΤΉγαβυ- 
Ὀα]ι5, ΑΌΒΘΠ5 ΘΧῚ ΠΟ τηὰπ]οΐαίαβ. ΥΥ Τ- 
ΤΕΝΒ. Ἐὰλχ Π18 δβεῖνὶ ἐναντίοι μὲν 
ῬΙῸ μὲν ἐναντίοι, 4φποα οδύ 1ῃ 11Ὀ1]8. 
ΝΙΊΒΙ δαΐ ἀοἸθπάστη δϑῦ μὲν αὖ 414] 
δῃηΐθ Π]πα4 δχοιαάϊς, Τὰ φίλτατα δυΐεοπη 
51 ΒΟΙΙΡΒΙῦ Χοπορῆοη, πὸ Οὐτορ. 4; 
3, 2, ΠΟ ΓΘΥΘΠ]ὴ 2, 2, 52; τοὺς ἐννο- 
μωτάτους ῬΙῸ τὰ ἐννομώτατα ΔΌΒυΤαΘ 
ἸΠ]δίατη. 

οὔποτε ᾧοντο] ΟΥΓΟΡ.᾿, 1... ψν, αι: 
Πρῶτοντότεδπλα ἐνδὺς, οὔποτεοίόμενος. 

ἀεὶ] ἁ ἀεί ΤΟΤΕ Κ. 

δειπνοῦντες] δειπνήσαντες Κι. 
14. συν. Θἴ Ἰηοχ συμ. ΡΙῸ ξυν. οἱ 

ξυΐβ. ΒΟΥ. 
οἱ δὲ καὶ] δ ειθα οἱ δὲ πὖὸ Η]ΔΠ6 

ΒΌΡογνδοια αδ]θηἄα οθηβοῦ Μουὰβ: 
δα. θη δα ΒΘΏΒΕΠῚ δ ΟΡΡΟΒΙΠ]ΠΟΠΘΙΩ 
ΠΘΟΘΒΒΔΙΙᾶ σρῆβοο. 5ΟΗΝ. 
οὐχ ὅπως (ὑαδία]1ο. [01] οὐχ 

οὕτως. “ ΠΙοάογ. 13, 1Ο2: Οὐχ οἷον 
ἠδικηκότες τι τὴν πόλιν, ἀλλὰ ναυμα- 
χίαν νενικηκότας. ΒΟΗΝ, 

ἡμῖν ξυμμαχοῦσι) ἔυβιηχαυσι ᾿: 
ἐγχειρῶμεν [}.1)., ΡΥ. ἘΚΤΟΝ. Οδίον 

ἐπιχειρῶμεν. '"Γ τη π|8}15 ὄντων τῶν ἐν. 
15. ἀφιέντες] ἐφιέντες Β.Ώ). Απίθρα 

δύναιτ᾽ Β.Ε.. 
ἐξιξόμεθα] ἐξιόμεθα Ἐ. 
τό. πρωτοστάταις Β.(.Ὁ.ν.Υ. (ε- 

[617ἸἹ προστάταις. ““ Εδάρτῃη νοσδᾶθι]α 
Ρουιπαΐαΐα Γπθγαηΐῦ ἴῃ ΗἸΡΡΑΥΟΠΪςΟ 2. 
2. οἵ 6. Β(ἩΝ. 
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φ) ,: Δ “ ο΄ ὔ ο - κ , 
νῦν δὲ, ἂν ὑμεῖς, ὥσπερ προσήκει, προθύμως ἀφιῆτε τὰ βέλη, 
ς Α ς᾽ Α Ὁ: Ἁ ς ς Α ; Α 

ἁμαρτήσεται μὲν οὐδεὶς ὧν γε μεστὴ ἡ ὁδὸς, φυλαττόμενοι δὲ 
“ἊΝ Ἁ ΄- 5" ’ 5 ο᾽ 9 ’ὔ; “ 

δραπετεύσουσιν ἀεὶ ὑπὸ ταῖς ἀσπίσιν ὥστε ἐξέσται ὥσπερ 
, “ἡ Ἷ Α 4 ,ὔ 

τυφλοὺς καὶ τύπτειν ὅπου ὧν βουλώμεθα καὶ εναλλομένους 
" ,ὔ ς 9 ᾿, » “ἤ ῃ κ δ Ψ ’ 

17 ἀνατρέπειν. αλλ΄, ὦ ἄνδρες, οὕτω χρή ποιεῖν ὅπως εἑκαστὸς τις 
“ , “ Π ς ᾽ 5 ο Ν ς « “ἃ 

ἑαυτῷ συνείσεται τῆς νίκης αἰτιώτατος ὧν. αὕτη γὰρ ἡμῖν, ἂν 
Ἁ ΄“- τ Α [2 Ἁ , Ἁ 9 ’ 

θεὸς θέλη, νῦν ἀποδώσει καὶ πατρίδα καὶ οἴκους καὶ ἐλευθερίαν 
Ν Ν Ν ω Ω 4. ἃ κ κ 53 ’ “ 

καὶ τιμὰς καὶ παῖδας, οἷς εἰσὶ, καὶ γυναῖκας. ὦ μακαριοι δῆτα, 
] “Ὁ “ 50. τ “ ε ε , 

οἱ ἂν ἡμῶν νικήσαντες ἐπίδωσι τὴν πασῶν ἡδίστην ἡμέραν. 
δ , Α . Κ] ς ΑΑΘΤῚ ἢ Ν Δ ᾿ ᾿φ, 

εὐδαίμων δὲ καὶ ἄν τις ἀποθάνη" μνημείου γὰρ οὐδεὶς οὕτω 
, “Ὁ “ ἥ 5." ι 3, “Ὁ Ν δἰ γί δ. ΤᾺ 

πλούσιος ὧν καλοῦ τεύξεται. ἐξαρξἕω μὲν οὖν ἐγὼ ἡνίκ᾽ ἂν 
Ά “5 “ ᾿ “ δὲ Ἁ Ἢ ’ λέ ’ 

καιρὸς ἢ παιᾶνα" ὅταν ὃὲ τὸν ᾿ωνυαλιον παρακαλέσωμεν, τότε 
’ «ε Α Ἦν Ὁ υ «ς ΠΣ ’ἤ Α 

πάντες ὁμοθυμαδὸν ἀνθ᾽ ὧν ὑβρίσθημεν τιμωρώμεθα τοὺς 
57 

ἄνδρας. 
“ 9 3 Α Α ᾿ Α Ἁ 9 Υ 

ι8 Ταῦτα δ᾽ εἰπὼν καὶ μεταστραφεὶς πρὸς τοὺς ἐναντίους, [τι] 
ε ’ ' Α Α ς Ὥ ᾿] “- Α ’ 

ἡσυχίαν εἶχε καὶ γὰρ ὁ μαντις παρήγγειλεν αὐτοῖς μὴ πρότε- 
9 ὔ Α κ «ἱ , “ ὦ Ν 

ρον ἐπιτίθεσθαι, πρὶν τῶν σφετέρων ἢ πέσοι τις ἢ τρωθειίη 
᾽ Ν ’ “ ’ φ Ξ Α »» ε -“ ’ 

ἐπειδὰν μέντοι τοῦτο γένηται, ἡγησόμεθα μεν, ἔφη, ἡμεῖς. νικη 
δ ἘΠ κὲ » ς ’ - Ἁ ’ ’ Φ ’ ὃ “-“ 

ὑμῖν ἔσται ἐπομένοις, ἐμοὶ μέντοι θάνατος, ὡς γὲ μοι θοκεῖ. 
Ἁ 3 ᾽ ς " Ἁ ᾿ ’ Ἁ [2 9» Ἁ Α 

τρκαὶ οὐκ ἐψεύσατο, ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἀνέλαβον τὰ ὅπλα, αὐτὸς μὲν [12] 
ἐς Φ 8 ’ Α " ’ ᾿] ἴω 9 Α 

ὥσπερ ὑπο μοίρας τινὸς ἀγόμενος ἐκπηδήσας πρῶτος, ἐμπεσὼν 
- ’ ᾿) 7 Α ’; ᾿ ΄σ δ ’ ΄ 

τοῖς πολεμίοις ἀποθνήσκει, καὶ τέθαπται ἐν τῆ διαβάσει τοῦ 
“ ε ν.- τνἥνἹ 9 Α ’ ’ὔ “ ς 

Κηφισοῦ: οἱ δ᾽ ἄλλοι ἐνίκων καὶ κατεδίωξαν μέχρι τοῦ ομα- 
»“ 3 ’ὔ “ “ Α , , ν] 

λοῦ. ἀπέθανον δ᾽ ἐνταῦθα τῶν μὲν τριάκοντα Κριτίας τε καὶ 

᾿Επεὶ ἐπαιάνισαν, ἅμα τε τῷ ᾿Ενυαλίῳ 
ἠλάλαξαν καὶ ἔθεον δρόμῳ" ἀαϊθαβοιιτα 
ὉΟΏΟ 1, 8,18; 4,3. 101 ὅποιο 
υδ ἀϊοια βυπὶ δὰ δίθρη. 165. ν. 
Ἐνυάλιος. 

18. παρήγγειλεν] παρήγγελλεν Β. 

ὑμεῖς] ἡμεῖς Β. 
ὥσπερ] καίπερ Κι. 
φυλαττόμενοι] υλαττόμενος ἘΒ. 
δραπετεύσουσιν δραπετεύουσιν 
τύπτειν] πίπτειν Ἡ. 
βουλώμεθα Β.(.}) ΚΝ. βουλόμεθα 

Ε, Οὐδίοθιι “βουλοίμεθα. 
17. συνείσεται ΡγῸ ξυν. Β.Υ. 
ἡμῶν] ὑ ὑμῶν ΠῚ: 
τὴν] τῶν Β. 
οὐδεὶς οὕτω] Ετηοπααθαΐ θο Καρ- 

ῬθπιΒ : Οὐδεὶς οὐδὲ πλούσιος ὧν οὕτω 
καλοῦ. ΝΠ] οριιβ οδί. 5ΟΗΝ. 

ἐξάρξω μὲν] ἐξάρξομαι Α. ΑἸά., 56 
ἐξάρξω “τὰ αδὶααθ Ἰοφυΐξαν 
Χοπόρθοη. Οοηΐ. δὰ Ογτορ. 7,1, 26.᾽ 
ΒΟΉΝ, ἘΕὸ δὰ ϑίθριι. 68. ν. Ἐξ- 
άρχω. 

παιᾶνα---ἰ Ἐνυάλιον) ΑΠΔ}). 5, 2, 14: 

πρὶν] ΤΑΌΤῚ πρὶν ἂν. Ν'΄ὶ. 8602. 5. 48. 
γένηται] γενῆ .. ται Β΄, ΡΓ., ΘΙΔΒ18, 

αὖ νἹαθίπιν, ᾿0{6 15 ση. 
νίκη δὲ ἡμῖν ἔσται ἑπομένη] ἑπομέ- 

νοις Β.1).Η. ἀπᾶδ βου θεπάαπι ὑμῦ---- 
ἑπομένοις νἹα]Ϊ, τὖῦ ΟρΡροπδηΐαν ἡμεῖς, 
ὑμῖν, ἡγησόμεθα εἰ ἑπομένοις. ΞΟΗΝ, 
διο ΒΙΌΙ. 

19. ἀνέλαβον] ἀνέλαβε Α.Ἐ.1.Κ, 
ΑἸα., οογηρθηίθ Η. ““ β'8α το]ϊααῖβ 
ΤΉ] 108, αὶ] ΔΥΠΊἃ σΘΡογδηΐ, Ορροηϊ- 
[Ὁ αὐτός." ΒΟῊΝ, 

Κηφισοῦ Β.1).1, Οδίογ! Κηφισσοῦ. 
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ἽἽἹππόμαχος, τῶν δὲ ἐν ΠΕιραιεῖ δέκα ἀρχόντων Χαρμίδης ὁ 
΄-. , Ἁ Α 

Τλαύκωνος, τῶν δ᾽ ἄλλων περὶ ἑβδομήκοντα. καὶ τὰ μὲν ὅπλα 
Α Α “- " Ἁ ζω ι 

ἔλαβον, τοὺς δὲ χιτῶνας οὐδενὸς τῶν πολιτῶν ἐσκύλευσαν. ἐπεὶ 
« “- ἥδ. ἢ ᾿ ᾿ ᾿ ε , “ , 

δὲ τουτο εγένετο καὶ ΤΟυς νεκβοὺυς ὑποσπόνδους ἀπεδίδοσαν, 

2ο προσιόντες ἀλλήλοις πολλοὶ διελέγοντο. Κλεόκριτος δὲ ὃ 
“ι - “κι ἕῳ Φ Ὁ “Ἁ ’ »᾿ 

των μυστῶν κῆρυξ, μαλ εὔφωνος ων, κατασιωπησάμενος ἔλεξεν, 

Ἱππόμαχος] «πιβέϊπι|5 5, 9. ΟΥ̓ ΠΤ 
οἱ ΗἸρροϊοοβιπι ποιηϊπαῖ. ΘΗΝ, 

τῶν δ᾽ ἐν Πειραιεῖ δέκα] 1)6 ἀδοθπΠ 
δὶβΒ ῬΊγθθοὶ ΔγοΠΟΠΠθιι8. τηϊτὰ ΟΟΙη- 
τηθηΐιβ οϑύ ΜΟυ8, σαὶ ἃ ΠῈ}1]0 ρτῶ- 
ἴθγθα βου ρίουΘ ΘΟ ΠΠΘΠΊΟΓΑΙΟΒ. {1586 
Ραΐαθαῖ. Αὖὐ οαγα ῬΙαΐαγο 5 τη [γ- 
ΒΆΠΕΩΓΙΌ 6. 15: Τριάκοντα μὲν ἐν ἄστει, 
δέκα δ᾽ ἐν Πειραιεῖ καταστήσας ἄρχον- 
τας. [Εράεπι Ἰοοο οοηΐτα Μογυτη 
Ἐ5115 ογαΐ ἴάτη Κορρεπιβ.}] χ Πο- 
ΤἼΙΠῚ ΠΙΙΠΊΘΙῸ ἔα] Μ|Ο]Ρ18 δία, τι ΘΧ 
[γϑῖα οἱ Απάγοϊοπα δηποίανι δ ῖ- 
Ῥοογαῖο. (Πδυπηϊαθβ (Ἰαποοπβ αϑί 
1Ἰάθιη, ἀθ σὰο αἰχὶ δὰ (ὐοιητηθηΐ. 
4, ἢ» οἱ δα ΜΥΠΊΡΟΒΙΙ 4, 20 5666. 
ρϑὰπῃ (ἸδσΟΠ 6 ΠῈ δῆ ῖιθ8 ΡΟΐΟΓΘΠῚ 1η- 
ἴοσ ἀθοθπὶ ΡΊΓΘΘΘῚ ὑΥὐγδηπο8 Γθοθηβοῦ 
Ῥνιποστηιβ ρα ΑΥΠοπεθυτη 2, Ρ. 44. 
1)6 ἄδοθηῃ ΡΊγοθθὶ δυο μομθτι5. θΘΠ6 
οἰϊατα ἀοουϊῦ ΓΓΑΥ]ΟΥιι5. ἴῃ να ΓὙ51ο0 
Ρ. 132. οὖ Ἰοσιτη οχ δρίβίοϊα Ρ]αίο ἢ 5 
7, Ρ..324 Ού, αὐζα! ΟἹ Αγ ββίπηαστη ΠΠΟ: 
Καὶ τῆς μεταβολῆς εἷς καὶ πεντήκοντά 
τινες ἄνδρες προὔστησαν ἄρχοντες, ἔν- 
δεκα μὲν ἐν ἄστει, δέκα δ᾽ ἐν Πειραιεῖ, 
περί τε ἀγορὰν ἑκάτεροι τούτων, ὅσα τ᾽ 
ἐν τοῖς ἄστεσι διοικεῖν ἔδει, τριάκοντα 
δὲ πάντων ἄρχοντες κατέστησαν αὐὖτο- 
κράτορες. 1)6 ΠΒ Ἰΐογα πη Νοβίου ἴη- 
ἴτα ὃ. 238. ΟῊΉΝ, Ἐδάβθπιὶ οπΊπηϊᾶ 
ἸρΉ ΔΙ ΘΟΠΠΘΙ ΘΙ ΥΥ γι θη ΟΠ τι, 
δα άθηβ ῥγϑίογθα: ““ ΟΥ̓ 10116 οϑῦ 605 
ἃ ῬΕΓΟ 15 ΗἸΒΓΟΥΙΟΙβ. αἸβου8 ΤηθΠΊο- 
ταῖοβ [5886 {τη ἃ Χοπορποπίοθ. ᾿ϑίέ 
Ὦ]Ο 1[6Π1 ἸΟΟΙ18 τ1Πτ18 ΘΧ 115 4] Βθοῦη- 
(45 διιοίουβ σαταθ ΠΟ ΘΧΡΕΟΙΕ 51ηΐ. 
Νὴ Ὀ18 Θουιπ [αοϊῦ τη θη ΟΠ θὴ [8]] 
ἴεγθ τη 60 86 81 Ρ6ῈῚ 86 σορη τη 51} 
41 ἐαθγιηΐ, ααὖ ΙρΡ56 18π| δηΐθα ΠΔ87- 
Ταββοῦ 411 οὗ φαδηο σΟὨηϑΕ{π|] 5]ηΐ : 
Β8 015 [ΔΤηΘη. 1Π61011 ρτοο οῦ 6θο5 ΤΎΓΔη- 
ΠΟΙΠΠῚ Β0Ο0]085 6586. [ΩΟΠρΊΙΠΊ 511 οἵ 
ΒΡΟΥνδοδηθιη ἀἰι05 ΠῸΒ5. Ιοσοβ ἢ]ς 
ΘΧΡΙΙΟΔΙΘ : Ἰἰαρσαῦ ααϊβδηαθθ 608 086 
αἰϊοηΐθ ἂς αἸΠσϑηΐοθυ : ̓πΐθ]]Προί ρτο- 
ἔβθεΐο θοϑ ἴδοι ]θῖη ΠαΌΘΓΘ ΓΑΙ ΟΠ ΘΠ, 5] 
Ὧ(6 'ΤΎΥΔΠΠΟΥΠῚ 500118 ΔΟΟΙΡΙΔΠΓΙΓ : 

51 5668, ΟἸΩΠΪἃ ᾿ηρΘα τ]. ρος ἸΙοοῸ 
ἀἰσαηαῦ ἄρχοντες, ΄σιοα δάϊμις ἴῃ 
τηδρΊβίγαίι Θβϑβθηΐ: Ἰηἴτα 5.28. ἄρξαντες, 
απο τηᾶρ]βίγαίι ἃΠηοἿ] οβϑϑθηΐ. Ηος 
Ἰοοο Ἰῃ ογροπιηίαν ᾿ΓΥΙρΡΊ ίαν 15 οὗ 70 
ΘΧ ΠΟΤ ΙΓ ΘΧΘΓοΙδτι Ο86818 : ᾿ηἴτα 60Π- 
Ἰαπρυιηίαν αὐτὴ ΤΙρΊηΐανιτβ οὐ 0Π- 
ἀθοϊτηγ 18, οὐ 1848 Π| ραοὶβ Θοπα10- 
Πἰθι18. 81] αἰσαηίαγ. Οὐδ ΟἸΠΠηΪἃ 
αποτηοᾶο ἰπ ᾿ΠἜΤΑΒΥ θ.]1 80οῖο5. Θο0η- 
νϑηϊδηΐ ὃ οἴο.᾽ 

χιτῶνας 1 (ΟΥ̓ΠΕΙ 5 ΝΟ ΡΟΒ ΤΉΓΑΒΥ. 
6. 2. ΠΘΠΊΪΠΘΙΠ ᾿ΔΟΘ 6 ΠῚ γϑϑίθ 5ρ0]18- 
ν], Π1] αὐ ρὶῦ Π]Β1 Δυτηα, 4ΌΟΤΙΠ 1η- 
αἸρεθαΐ, οὖ χιαθ δα νἱοξϊιαπη ΡΘΓΠΠ6- 
Ὀαηΐ. 50ΗΝ. 

προσιόντες] Ματῖρὸ [,Θ0ΠΕ]. Δα] τε. 
5ΟΗΝ,. 

20. Κλεόκριτος[Ϊ΄ ΟἸδοογατη αἴ 
ΤΩΒΡΊΉ ΠῚ δ ΡΙΠΡΊΙΘΠῚ ΠΟΙΏΙ ΠΟΙ ΟἸ͵Ὶ 
6Χ1 ΟἸπεβια στἱαθῦ Αὐιβίορμαποβ Βδ- 
ὨΔΙΓ. νοῖϑιὶ τοῦθ. [οιπᾶθ ἴῃ 86- 
ΤΊΟΤΘ ἀτατηδΐθ Αν!απὶ ν. 877. ΟΥθρε- 
16 πηδίγθιη ΟἸδοοῦ] ἀρρε]]αΐ, χαοά 
γΑΙ1Θ ᾿Πίουργθύδὔ1 56 Π0]18, ατιδ8 τη0- 
ποηΐ ΟἸδοογιαση 40 ΡΟ] 46. 4ὰο- 
46 ἴῃ ἀταπιαΐθ Κόλακες ἔιι]556. 1Ὑ7]- 
ϑιτη. 5ΟΗΝ. 

ὁ τῶν μυστῶν κῆρυξ] ῬοΟΙ]]ὰχ 8,102: 
Κηρυξ ὁ μέν τις τῶν μυστικῶν, ἀπὸ 
Κήρυκος τοῦ Ἕρμοῦ καὶ Πανδρόσου 
τῆς Κέκροπος. ἴ701 γεγῦα Χβπορῃοη- 
[15 σοηΐα]ῦ Και ηῖπι5, ἴῃ ααϊθι8 μυσ- 
τικῶν 50Υ1ρ510 ΡΥΘ]]ΘΥ. δα ἔτ. ΡΟ]ΘΠΊΟΠ15 
ΒΡ .20. 

εὔφωνος Β.Ο..Ε.Η.Ε. Οὐ εἴθε 
ἔμφωνος. ““ΠΙπα Θδαπίάοτη ΡΓΟΡΟ, εἴβὶ 
6Χχ ΡΟ]Π]ο6 2, 111. να]ραΐδτη ἐΟΥΤήηδΙὴ 
ἴεν Μοῦβ. δ δἰβκῖιιιβ πιασηα 066 
οὐ τυοἠοηιθηΐοῦ δοηαηίὶ Ἰηίουρυθίδίιγ, 
εὔφωνος διατὶ τὍῦ6 ργραϊίιιδ. θά 
ῸΧ ΟΘοΠηροβιία ῬΟΒίΘΟΥ τἰΓΑΠΊΠΤΙΘ 
ΒΙσὩΠΟΔΠΟΠ6ΠῚ Παροῖ, οσοπίτα ἔμφωνος 
τπασΐο ΟΡΡοπὶ νἱάθίασ, αὐ ἔμψυχος 
ἀψύχῳ. 0ὍΗΝ, ὐΟοπηί. ϑομοῖεγ. δὰ 
Πιοην5. Ρ. τότ. 

κατασιωπησάμενος] [ηῆτᾶ 5, 4; 7. 688 
φοβήσαντες κατεσιώπησαν. ΗΝ. 

[13] 
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Ανδρες πολῖται, τί ἡμᾶς ἐξελαύνετε; τί ἀποκτεῖναι βούλεσθε: 
ε - Ἁ ς σ΄ Ἀ Α ὅΧ ’ὔ 5 ’ 

ἡμεις γὰρ υμας κακὸν μεν οὐδὲν πώποτε ἐποιήσαμεν, μετεσχήη- 
Α « -“- Ἁ ς “. “ Ἂ Α “-- τ. ΄-Ο 

καμεν δὲ υμιν Και ἐερὼν τῶν σεμνοτατωῶν Και θυσιῶν και εορτων 

 ἅ , κ᾿ ᾿ κ κ , 
τῶν καλλίστων, καὶ συγχορευται καὶ συμφοιτηταὶ γεγενήμεθα 

᾿ “ ᾿ Ν .] ς “ ’ Α 

καὶ συστρατιῶται, καὶ πολλὰ μεθ᾽ ὑμῶν κεκινδυνεύκαμεν καὶ 
Ἁ “- Α Ἁ ’ ε Α ΄σ ΄““ ᾿] ’ « “ 

κατα γην και Κατὰ θαλατταν ὑπερ τῆς Κοινης ἀμφοτέρων ημῶὼν 

ἤ Α Ε ’ Ἁ “- ’ Α 

21 σωτηρίας τε και ἐλευθερίας. προς θεῶν πατρφῳων καὶ μητρῳων 
᾿ ἢ ᾿ ΑΕ ἢ , κ , 

και συγγεένειας και κηδεστίας και εταιριαὰς, πάντων γὰρ τουτήτῶν 

πολλοὶ κοινωνοῦμεν ἀλλήλοις, αἰδούμενοι καὶ θεοὺς καὶ ἀνθρώ- 
’ ς ’ “ Α Ι- Ἁ ϑ , 

πους παύσασθε ἀμαρτάανοντες εἰς τὴν πατρίδα, καὶ μὴ πείθεσθε 
“- ς , ᾽ εἴ ,δί δέ Ψ νὰ 

τοις αἀνοσιῶωώτατοις τριακοντα, Οἱ ιοιῶὼν ΚΕρ εῶν ενεκα ολίγου 

ὃ “- ἣν , 5 ; ΔΘ , 3 " Α Α «ἷ ’ 

εἰν πλειους αἀπεκτονασιν ἡναιῶὼν εν ΟΚΤὼ μῆήῆσιν ἢ παντες 

22 Π]ελοποννήσιοι δέκα ἔτη πολεμοῦντες. ἐξὸν δ᾽ ἡμῖν ἐν εἰρήνη 
, Φ Ν ’ ᾿ , ᾿ ’ 

πολιτεύεσθαι. ουτήτοι τον παντωῶν αἰσχίιστον Τε Και χαλεπωώτα- 

ἢ 5 Ψ' Α 5, δ, “- Α " ’ὔ 

τον καὶ ἀνοσιώτατον καὶ ἔχθιστον καὶ θεοῖς καὶ ἀνθρώποις 

πόλεμον ἡμῖν πρὸς ἀλλήλους παρέχουσιν. ἀλλ᾽ εὖ γε μέντοι 
᾽ , Ψ Α “ “σ΄ ε ᾿ ς “ ο ’ 5 ’, 

ἐπίστασθε ὃτι καὶ τῶν νῦν ὑφ᾽ ἡμῶν ἀποθανόντων οὐ μόνον 
ς - τὰ Ἁ Α “ , Ἁ Ν 

ὑμεῖς ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς ἔστιν οὺὑς πολλὰ κατεδακρύσαμεν. 

τί ἡμᾶς] Οταϊοποπι πᾶπο σΟηνοτΐ 
οὐ Τυγβαπαχο {τἸθαϊῦ «πβπιιΒ 5. 1ο. 
“ΟἿ 86. νἱοΐοσθιη ἔαριδηῦ ροί!πι8 
ααδηῃ τι ν᾿ ΠΟΘ πὶ ΘΟΙΠΤη τ Π185 Πθογίδ- 
[15 δα] νοΐ ἢ ΟἸνΊ]θ πη 1]]τὴ τηθιη]- 
ΠοΙΙηὗ δοίθιη, ΠΟ Ποβύϊμιμη 6586; ΠΡΟ 
56 1460 Δ.πΊὰ σΘΡ15886, αὖ 81 ᾶ ν]ΟΙ]5 
δΔαϊτηδΐ, 566 αὐ δαοηηΐα τοϑυτιαΐ ; {{1- 
σ᾽ηΐα 58 ἀΟΠΊ]Π15, ΠΟΠ ΟἸν Ια], ὈΘΙ] τὰ 
1τηΐοσγθ. Αατηοποῦ ἀθῖπαθ ἐορῃδῖϊο- 
ΠΪΒ5, ἸΘρΊΙΠ, ΒΘΔΟΙΌΙΙΙΠῚ ΘΟΠΊΓΠΠΙΙὨ]ΠΓΩ, 
{ὰπ| νψοίϑι! ΡῈ οῦ Ὀ611ὰ ΘΟΙΩΓΆΙΠΠΙ : 
οΥ̓αΐ, τ] ΒΟΥ δ 111" ΟἸΥῚ ΠῚ ΘΧΒΆΪΠ, 5] 
ἴδῃ Ῥαυθηΐου ᾿ρ81 βουνιδηΐ, τα ἀδηΐ 
5101 ραίτίδπη, δοοιριαηΐ Πθογίαζθπῃ οἴο. 
5ΟΗΝ. 

κακὸν μὲν Β.).Η. (ὐθίο"] κακόν. 
οὐδὲν πώποτε Β.1).Η.Ν. οὐδὲ πώ- 

ποτε Οὐ. οὐδέποτε Βιιργα βουὶρίο πω ΠΕ. 
(ὐδίουὶ οὐδεπώποτε. 

συγ. συμ. οἱ συσ. Β.Ώ... ΟὍε- 
(ετὶ ἔξ. 

ξυστρατιῶται] στρατιῶται Ἐ᾿. 
καὶ κατὰ γῆν Β. καὶ τὰ γῆν ΘΥΆ80 

ῬΙΌΡΘ ε Εὰ. (ὐβίετι κατὰ γῆν. 
σωτηρίας τε] σωτηρίας Ν΄. 
21. καὶ μητρῴων] Οοηΐ. ἀ6 Ν᾽επαί. 

1,15: Αἰνείας σώσας τοὺς πατρῴους 
καὶ μητρῴους θεούς" εἰ ΤΟΡεοΚ. Α- 
ΘἸΔορἤδτη. Ρ. 770 864. 

συγγενείας Β..... (ὐείο:1 ξυγγε- 
Ψνειας. 

τριάκοντα Ὠϊο οἱ Ῥάᾶ1110 ροβύ ἀἸσαη- 
[ὉΓ οἰϊατα ροϑίαπδτη ΠΟΠΠ1]1} ΘΟΥΌΤα 
σροΙαἸββθηΐ, βοσαΐ ΟΥγαβ ουτη {τρτηΐα 
ὙἹΓῚ5. ΘΟ]]ΟΑ αὶ αἸοΙθαΣ 2, 2, Ρο, αὖ {0]- 
Ἰοηά τη νἹἀθαῖαγ τῶν 2, 4, ὃ, οἵ σοση- 
Ῥαγαπάππι οαπὶ ἐκ τῶν ΠΟΠΠ11]]18 ἴῃ 
ἸΡΥΙΒ. 2, 3, 18, ΠΠαἴο δηΐβ τριάκοντα. 

κέρδεων Β.Ὁ...ἱ 5. 40. 

ὀκτὼ μησὶν] Ἐὰχ μος Ιοοο σομΠοΙαΓ 
{Ἰρτηΐα νΊΓΟΒ ΠΡΟ ΠΏ ᾿πίθρτιτη 8}- 
Πθτη ΠΟΠ ἰΘητιῖ586, ααοα οοπίτα 1)10- 
ἀογαμῃ ἀοουϊῦ Π)οανν } 8 ΠΠἉΥ]ΟΥῚι5 ἴῃ 
νἱία Τυγϑῖθο οὐ Δ βββθηρὶαβ δα )10- 
ἀοΥὶ 14; 324. ΒΟῊΝ. 

δέκα ἔτη] Β61|1ο Π)δοοῖοο. ΘΟΒΆ. 
22. τὸν Β.).Ε. τὸ ἡ. (Οὐεἴουϊ τῶν. 
αἴσχιστόν τε] αἴσχιστον Υ. 
καὶ ἔχθιστον] ἔχθιστον Α. ΑἸΑ,, 

σοΥτρθηΐθ 1. τὸ 1118 ἀνοσιώτατον 
---οὠἀξθρώποις Ἐ. θεοῖς καὶ θνητοῖς ἀνο- 
σιώτατον. 

Αι: 



403. 118; 11. ΟἌΡΕΕΨΝ. 

Ὁ μὲν τοιαῦτα ἔλεγεν" οἱ δὲ λοιποὶ ἄρχοντες καὶ διὰ τὸ [14] 
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΄“ ’ὔ κ ᾿] ε ω " , “ Ν 5 

τοιαῦτα προσακούειν τους μεθ αὐτῶν απηγάγον Εἰς ΤΟ αἀστῦς 

΄ δ .4 ’ ε Α ’ ’ δ) " ἊΥ 

23 τη ὃ υστεραιᾳ οι μεν τριάκοντα σπανυ ἢ τάπεινοι Και ερήημοι 

΄ Α ’ 

24 καταπαῦσαι, ἄλλους δὲ ἑλέσθαι. 

7 " ΄ι 3. -. Α , “ἢ Μ“ 

συνεκαθηντο εν τῳ συνεδρίῳ τῶν δὲ τρισχιλίων οπου εκαστοι 

’ ᾿ κ᾿ ’ ᾿ Π , “ 
τεταγμένοι ἦσαν, πανταχοῦ διεφέροντο προς ἀλλήλους. σοι 

Α Ἁ 9 ’ ’ 4 Α » “ " ’ 

μεν γὰρ επεπτοιηκεσαν τι βιαιότερον και ἐφοβοῦντο, εντόνως 

ἔλεγον ὡς οὐ χρείη καθυφίεσθαι τοῖς ἐν ΠΕιραιεῖ" ὅσοι δὲ 
93 ’ Α " ,ὔ ς ’ Ἐς ’ Α Ἁ 

ἐπίστευον μηδὲν ἠδικηκέναι, αὐτοί τε ἀνελογίζοντο καει στοὺς 
»», ν᾽, ς ΕΔ. , ’ “ “ Α “- 

αλλους ἐδίδασκον ως οὐδὲν δέοιντο Τουτῶν τῶν κακῶν. Και Τοις 

τριάκοντα οὐκ ἔφασαν χρῆναι πείθεσθαι οὐδ᾽ ἐπιτρέπειν ἀπολ- 

λύναι τὴν πόλιν. 

φυλῆς. 

Καὶ οἱ μὲν τριάκοντα ᾿Ελευσῖναδε ἀπῆλθον οἱ δὲ δέκα τῶν Α- Ὁ. 

οἱ δὲ λοιποὶ] ἘἈδΙΙ]ιΟ5 28 ὈΥΤΆΠΠΟΒ 
᾿πτο Πρὶν ΜοττιΒ ; οοπίγα Ετ. Ῥοτίιβ 
ΒΡΟΓΒΟΓΘ5. ΠΟΡΘΠῚ ΡΊΓΘΘΘΙ ΔΙΌΠΟΠΐα68. 
Μαῖθ. 50ῸΗΝ. 

καὶ διὰϊ ποπίαμη Δ]14 14 ἄθθ886 
νἱἀθραίαν Ετσ. Ῥοχίο, ᾿πβουθραῦ ροϑβί 
καὶ Ὦξδρα : οἱ τριάκοντα. δρᾷ αἸΠΠο]- 
(δ 5 δϑύ ἴῃ νϑυῦθ]β διὰ τὸ τοιαῦτα προσα- 
κούειν, απὸ Υ̓ ΕἸβκῖι5. οΟ]]οσαΐ ροϑί 
τοὺς μεθ ἑαυτῶν. ΟἸηηΪπῸ Δ]14 1 
Θχοιαιϊξ, [ογΐίαββο διὰ τὸ καὶ ἄλλα τοι- 
αὕτα προσακούειν. ΟταϊΠοΙη ΤΟΓΌΙΩ 
σοβίασαπη ᾿ἴὰ ὨδΥταΐ ᾿γβίαβ (ΟΠΐΓΆ 
γαΐοβίῃ. Ρ. 410: Οἱ μὲν γὰρ ἐκ Πει- 
ραιῶς κρείττους ὄντες εἴασαν αὐτοὺς 
ἀπελθεῖν, οἱ δὲ εἰς τὸ ἄστυ ἐλθόντες 
τοὺς μὲν τριάκοντα ἐξέβαλον πλὴν Φεί- 
δωνος καὶ ̓ Ερατοσθένους, “ἄρχοντας δὲ 
τοὺς ἐκείνοις ἐχθίστους εἵλοντο ἡγού- 
μενοι δικαίως ἂν ὑπὸ τῶν αὐτῶν τούς 
τε τριάκοντα μισεῖσθαι καὶ τοὺς ἐν 
Πειραιεῖ φιλεῖσθαι. τούτων τοίνυν Φεί- 
δων ὁ τῶν “τριάκοντα γενόμενος καὶ Ἴπ- 
ποκλῆς καὶ ᾿Επιχάρης ὁ Λαμπτρεὺς καὶ 
ἕτεροι οἱ δοκοῦντες εἶναι ἐναντιώτατοι 
Χαρικλεῖ καὶ Κριτίᾳ καὶ τῇ ἐκείνων 
ἑταιρείᾳ, ἐπειδὴ αὖθις εἰς τὴν ἀρχὴν 
κατέστησαν, πολὺ μείζω στάσιν καὶ 
πόλεμον ἐπὶ τοὺς ἐν Πειραιεῖ ἢ τοὺς ἐξ 
ἄστεος ἐποίησαν. 5ΟΗΝ. 

καὶ διὰ τὸ τοιαῦτα προσακούειν] Αὰ 
ψΈΥΡα ΠῚ οϑί, ΕπΊατη ααϊα [4]1ἃ ΡΥθοίθυθα 
ΔΘ θδηξ : δα βθηίθηϊίατη, δ]. α] 
ΤΥΙρΤη αν] Βοοῖο5 05 ἴῃ ὈΓΡΘΠῚ 
ἈΡααΧουηΐ, ουτὴ ῬΓΟΡΊΘΥ δοσθρίδιη 

καὶ τὸ τελευταῖον ἐψηφίσαντο ἐκείνους μὲν [15] 
Ά ο΄ Α Ψ ᾿ς Ἁ 

καὶ εἵλοντο δέκα, ἕνα ἀπὸ 

ΟἸαάθιη, ἔὰης αποα ργεθίθσθα ἰβίαβ 
ΓΟΡΥΘΠΘΉΒΙΟη65 ἀρ θδηΐ Βα ͵γτθ. Νρα 
[ΔΥηΘη να] ας γΒΡΌΡΉΘΠΙ, 5] 415 ΘΟΥΤΙ- 
δαί, καὶ διὰ τὸ τοιαῦτα προσακούειν 

τοὺς. μεθ᾽ ἑαυτῶν, ἀπήγαγον ἐς τὸ ἄστυ, 
Γατη αοα 5061] ῥγϑοΐθσθα [δ]1ὰ διι- 
αἰγοηΐ, 605 ἴῇΏ Προ Δθααχοχιηΐ. 
ΨΎΥΤΤΕΝΒ. 

αὑτῶν Β.).Η. (ὐθίευι ἑαυτῶν. 
23. συν Ὀ15 Β.}).ν. Οὐδίοτϊ ξυν. 
διεφέροντο] ᾿υγϑβίαβ Ρ. "76 : ̓Ἐπειδὴ 

δὲ πυνθάνοισθε τοὺς μὲν τρισχιλίους 
στασιάζοντας ἐκ τοῦ ἄστεος, τοὺς ἀἄλ- 
λους δὲ πολίτας ἐκκεκηρυγμένους, τοὺς 
δὲ τριάκοντα μὴ τὴν αὐτὴν γνώμην 
ἔχοντας, πλείους δ᾽ ὄντας τοὺς ὑπὲρ 
ὑμῶν δεδιότας ἢ ἢ τοὺς ὑμῖν πολεμοῦν- 
τας, τότ᾽ ἤδη καὶ κατιέναι προσεδοκᾶτε. 
5ΟΗΝ. 

βιαιότερον] φοβερότερον ἢ βιαιότε- 
ρον ΚΑ. οἷ τηοχ τοὺς ΡΙῸ τοῖς. 

χρείη Β. Οἴει χρή. 
χρῆναι] χρῆν ΔΑ.Ο. ΑΙα., σοττ- 

επί Η. 
24. ᾿Ἐλευσῖνάδε] Ἰθϊοάοττιϑ τὰ 88: 

Τοῖς δ᾽ εὐλαβουμένοις μή τι πάθωσι 
διὰ τὰ γενόμενα, κατὰ τὸ συνεχὲς αὖ- 

τῶν ἀδικήματα τὴν Ἐλευσῖνα κατοι- 
κεῖν συνεχώρησαν. 5ΟΗΝ. 

οἱ δὲ δέκα] Ηοβ 411} Δεκαδούχους 
ΔΡΡΘΙ]αγαηΐ, δαοίοσγα Ηδυροογδίομθ. 
Νοτηϊηδΐ οχ 115 ᾿γβῖαβ Εγα οβί θη θτη, 
Ῥῃιάοποπι, Ηὶρροοϊθη, ἘΡΙ Πσϑτη. 
Εχ ΤΠ γϑῖα ΜοΙριη ΗἨδγροογαῖῖο. [580- 
οΥαΐθβ οοηίτα (ὑ]]ΠἸτηδο τη ᾿. 372 Β, 
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" Ε Α Υ ’ " “5 ’ὔ Ψ ’ 

ἐν ἄστει καὶ μάλα τεταραγμένων καὶ ἀπιστουντων ἀλλήλοις 
Α - « ’ ψ ’ Ἕ Α Α « «ς - 

σὺν τοῖς ἱππάρχοις ἐπεμέλοντο. ἐξεκαθευδον δὲ καὶ οἱ ἱππεῖς 
3 ΄σ Ὦ ὃ ’ ’ὔἅ ο΄ ᾿ ᾿ “ (ὃ » Α 

ἐν τῷ ᾿Δλιδείῳ, τούς τε ἵππους καὶ τὰς ἀσπίόας ἔχοντες, καί 
5 “5 ’ 9 ’᾽ 4 Α Ψ 3 ς ’ Α “- ς ’ 

δι’ ἀπιστίαν ἐφώδευον τὸ μὲν ἀφ ἐσπέρας σὺν ταῖς ἀσπίσι 
Ἁ Ἁ ’ Ἁ Α Ἁ ϑ᾽ Α - «“ » “Ἢ 

κατὰ τὰ τείχη, τὸ δὲ πρὸς ὄρθρον σὺν τοῖς ἵπποις, ἀεί φο- 
“-“ “ 5" ΄ ΄ 

βούμενοι μὴ ἐπεισπέσοιέν τινες αὐτοῖς τῶν ἐκ τοῦ [Πειραιῶς. 
; 

Ἁ ΝΣ ᾿] - 

“5οἱ δὲ πολλοί τε ἤδη ὄντες καὶ παντοδαποὶ, ὅπλα ἐποιοῦντο, [τ6] 
Ἁ ΄ “ Α ᾿] 

οἱ μὲν ξύλινα, οἱ δὲ οἰσύινα, καὶ ταῦτα ἐλευκοῦντο. πρὶν δὲ 
᾿ ’ 

ἡμέρας δέκα γενέσθαι, πιστὰ δόντες, οἵτινες συμπολεμήσειαν, 
Ω 5. ν Α 

καὶ εἰ ξένοι εἶεν, ἰσοτέλειαν ἔσεσθαι, ἐξήεσαν πολλοὶ μεν 
«ς “- »Υ Α ““ ᾿ 5 ᾽ Α Ψ “ Ἁ ε - 

ὁπλῖται, πολλοὶ δὲ γυμνήῆτες" ἐγένοντο δὲ αὐτοῖς καὶ ἱππεῖς 
ε ἣν ἐδ Ἷ Ν ἈΝ κ ᾿ νι ῳ 
ὡς εἰ ἑβδομήκοντα προνομὰς δὲ ποιούμενοι, καὶ λαμβανοντες 

’ ’ - “ »ι.Ἑ “ 

26 ξύλα καὶ ὀπώραν, ἐκάθευδον πάλιν ἐν Πειραιεῖ. τῶν δ᾽ ἐκ τοῦ [17] 
59 “᾿ Α ᾽ ν Α ἰνέ Ὁ κῃ ἡ ςε δὲ ς “- Ε 
ἄστεος ἄλλος μὲν οὐδεὶς σὺν ὅπλοις ἐξήει, οἱ δὲ ἱππεῖς ἔστιν 

“. ΄“ “ Α ’ 

ὅτε καὶ ληστὰς ἐχειροῦντο τῶν ἐκ Πειραιῶς, καὶ τὴν φαλαγγα 

ἘΒΙΠΟΠΘΠῚ ; [ἴα Θη]π Ἰορὶ ΗΔΥροοτα- 
[10. ἈΡῚ νυ]ρὸ (ποη ποπηπαΐαγ. 1)6 
ἘΠίποπο [παρτηθηΐττῃ Ῥο] Πάγατη Η 6- 
ΤΆ 011415 Ῥοπίιοὶ : Τούτων δὲ καταλυθέν- 
τῶν Θρασύβουλος καὶ Ῥίνων προεστήκε- 
σαν, ὃς ἢν ἀνὴρ καλὸς κἀγαθός. ΒΟΉΝ. 

σὺν Ργὸ ξὺν Πϊς οἵ τηΐτὰ Β..Υ. 
ἐξεκάθευδον] ΙοϊαΓ τι ἐκκοιτεῖν 

δρυα Φοβθρῃ. Β. 4. 6, 2, ό, χαρὰ 
οσοπίογι ΝΥ γιίθη., ἀπα6 ἐκκοιτία. 

ἐφώδευον τὸ ΝΥ γυΓΘ Δ Οϊτ5 οὐ ἡ ]ο- 
ΚΟΠΑΙ5, ΠΘΘΟΙΟ ἄπ αὐτὶ Ε᾿ [01] 
ἐφωδεύοντο. ““᾿Εφοδεύων 68 5,2.22.᾽ 
ΟΝ, 

τὰ τείχη τείχη Β. Μοχ τοῦρτοτῶν ΚΕ. 
Πειραιῶς] Πειραιέως Ἀ.Ὦ. οὐ αὶ ΡΥ. 

Πειραιεῶς Ἐ. εὐ 4] ΡΥ. Πειραις ὦ. ᾿ 
25. πολλοί τε ἤδη Β΄. πολλοί τε Η. 

ΝΟΥ. Οὐδίουι πολλοί. “" ΕΧβα θυ 
ΠΤ γϑῖα5 ογαΐου, 40] ἔα σα ΠῚ ΔΒΡΙ ΠῚ 
ΑΤΏΘηΙ5 Θχοιοθθαΐ, αἀὐδοῆσηδθ 2οΟΟ 
Ῥτοθυϊΐ, ΒΡ 65. 200, τη ]]}1065 τη Το 6 
σΟΠαυχὶῦ 202 οἱ ἃ Τπυαδυάθο Ε]θὸ 
ἰα]οπίᾳ ἀπο τηΐτιαῖτιβ Θὰ θη [ἢ 
ΤἸΙΒῸΠῚ ΘΟ ΘΙ, αποίοτο Ρ5.- Ρ] αἴασομο 
1η νἱία [γϑῖθ Ρ. 825 Ε. ΑἸ1οβ, ααὶ 
ΘΧβιοβ δα] νογιιηΐ, ποιηϊηαΐ ΤΠ γ 818 
Ρ. ὅ8ι. Αρθ]αγοθατη ααθπάδῃ απ] η- 
Ὁ ἰα]οηΐα βαρροθαϊίαβϑθθ, ἃ ῬοΡραΪο 
οἰπάθ βυδάθηΐο Αὐβίορῃοηίο γραία 

οἷ, τοίου 1)οπηοβϑίῃ. οοηΐγα [ Θρ ϊ Ποῖὴ 
Ρ. 502,17. 50ΗΝ. 

οἰσύϊνα] σύϊνα Β. 
ἐλευκοῦντοί ῬῬοϊΐγδ ᾿πίοιργοίαίν 

Μοῖῖιβ. [1ΐὰ αυϊάοθτα ᾿πΐτα 7, 5. 20, 
εδϑῦ λευκοῦσθαι τὰ κράνη. ὥρα πος 
Ἰοσο Ἰίσῃθα βοαία (486 βϑαπί ὅπλα) 
ααΐ νἸπηϊπθα ΠΟῚ ΡοΟβϑαηΐ ΡΟ], 566 
ἀραὶ θαηίαν ογοΐα ααΐ οα]οα ἱπαποία. 
1τὰ γραμματεῖον λελευκωμένον οἷ λεύ- 
κωμα αἰεϊξαγ ἰάῦυϊα ἀραὶθαία ἀρπὰ 
θοιποβίμθμουη. πὶ 8110] λευκάσπιδες 
εἴ λευκοθώρακες 5Βυηΐ, 410 ΒΘηδα 41- 
οδηΐαν Ἰρποσο. ὅΟΗΝ,. Ὑα. Βίθρῃ. 
ΤῊΘ8. ἴῃ Πἰβ νν. οἵ ἴῃ Λευκοπρεπής. 

συμ. ῬΙῸ ξυμ. Β.}). εὖ ᾳάρῃ ἀ6- 
δῖης οταιίίατῃ Υ'. 

ἰσοτέλειαν] ᾿παῈ}}1Π], μέτοικοι, ααὶ 
ΠᾺ]]υπὶ μετοίκιον ΒοΪν απ, 566 ϑαὰ0 
Βαηδ οὰπὴ Οἰνιθυ8 ἰᾳγ6 ἴῃ {ΠΡ {18 
ῬΘμθπα15, ἰσοτελεῖς αἸοσαπῖασ. [{ὰ 
ΤΠ γϑῖαβ, ααὶ ΓΤ γαβυ θα] τη δα]ανεγαῖ, 
ΡῬοβύ σϑαϊδιπη Θχβα!ατη ἃ0 τα οεἶν!- 
(α015 Τϑρα]βιι8, τὸν λοιπὸν χρόνον ᾧκη- 
σεν ἰσοτελὴς ὧν, ἀπιοίοτα Ρ5.- Ρ]αἴατ- 
ὁΠο ἴῃ 1 υϑὶα ρ. 826 ἃ. ἀδουχαίθ 
Ὧ6 ἰσοτελείᾳ ὑτααϊαϊς Δ οΙ. δὰ 1)6- 
τηοβίμρθη. [μϑρυϊπθᾶμη Ῥτο]ορ. Ρ. 70. 
5ΟΗΝ. 

26. σὺν] Ναϊρο ξύν. 
Πειραιῶς ΒΙΕῚΟΝ. Οὐεἰειὶ τοῦ Πει- 

ραιῶς, αὖ 8. 24, ὉΡῚ ἀοἸ]οπάπτη ξογίαββθ 
τοῦ, υὖ τῷ 5. 28, 29, 35. Οοηΐ. 5. 37 
οὐ ἃπηοῦ. δα 58. 26. 
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4 κὰν 5 , , ᾿ ᾿ ᾿ “ , ᾿ " 
αὐτῶν εκακουρβγουν. περιέτυχον δὲ καὶ τῶν Αἰξωνέων Τίσιν εἰς 

᾿ ἘΣ ἂν, 254 δ πῶ 4 ». ; 5 ι , 
τοὺυς αὐτῶν αγρους ΘΕ ΤΟ ἐπιτήδεια πορευομένοις καὶ τούυτους 

΄ « ΓΙ κι ’ " ’, Α 

Λυσίμαχος Ο ἵππαρχος ἀπέσφαξε, πολλὰ λιτανεύοντας καὶ 

πολλῶν χαλεπῶς φερόντων ἱππέων. 
" ’ ν ᾿ 
ανταπεκτειναν δὲ και οἱ 

ἐν [Πειραιεῖ τῶν ἱππέων ἐπ᾽ ἀγροῦ λαβόντες Καλλίστρατον 

φυλῆς Λεοντίδος. καὶ γὰρ ἤδη μέγα ἐφρόνουν, ὥστε καὶ πρὸς 
ν - »ὰῷ Ὁ ’ ο Α Ἀ “ “- ο - 

το τείχος του ἀστεος προσέβαλλον. ει δὲ καὶ τοῦτο δεῖ εἰπειν 

-ι ΄-' -. ΕῚ ΄ι ΕΣ ν ᾿ δ Φ Φ“ Ἁ Α 

του μηχανοποιίιου του ἐν τῷ αστει, ὃς ετεί εγνω ΟΤι κατὰ τον 

᾿] ᾿ ’ Ν Ἁ ’ Ἀ ,ὕὔ 

ἐκ Λυκείου δρόμον μέλλοιεν τας μηχανὰς προσάγειν, τὰ ζεύγη 

Αἰξωνέων]ὔ ῬΑΙτηοΥΙι5 Εὐχογοῖῦ, Ρ. 66. 
οὐ δ οκθη. ἴῃ Π)1δίσιρθε ΕλασΙρΙ θα Ρ. 
202 Β. ΤΑΡτὶ ἔξω νέων. ““ Εαυ] 61) 
ἀαθΙΐο Ῥσορίοσ Ἰοουτη 2, 3, 34: Καὶ 
τῶν ἐν τῇ πόλει καὶ τῶν ἔξω. Δ΄ Δ]6Β511τ18 
τῶν ἔξω τοῦ καταλόγου Ἰπίοεγρτείαθα- 
(τ. ὅΟΗΝ,. ϑδεὰ ἢϊς νβῇῃϑιηθῃΐεγ 
{τιρϑΐ : τη ΘΠ] 605 νοζανογαΐ τῶν 
ἐκ τοῦ Πειραιῶς οἴ αὐτῶν : ΟΠΙΙΟΥΒΊΙΠῚ 
ΕΙΡῸ ΠπΠς τῶν ἔξω νέων δοβάδιη νο- 
οαγοῦ ὃ Ῥγορδπαάατῃ οβϑὺ τῶν Αἰξωνέων 
τισίν. ὐχομθηβ65. θηϊτη Γπϑγιηΐ ρο- 
ΡῬαϊα5 Αἰςρ ἔσθ Οθοσοριαϊβ. Μρη- 
ΤΠΟΠΘΠῚ ΡΟΡῸΪ ροβύμ!αγ οὐ ν]ά6- 
{Ὸ} ΤηΘηΠΠΟ {1015 ΘΟ Π 18, 6 ἃ 
εγαΐ (ὑ]]}1δίγαῦτιβ. θα 168, ἢ 400 ΘΧῈΪ68 
180 οορ θιῃ [8 ]Π10η6 νἹπα]σαγαηΐ. [}6 
ῬΟΡΌΪΟ 5815 πηυ]ία ργοαϊἀογτιιηΐ Βουρ- 
ἴΟΥΕΒ Πυπβ ΔΥΡΙΙΠΊΘΗΪ : χα δια 
οὔατα ἀθαϊ ἈΌΠΉΚοη. δα ΤΊμη. Ρ. 15- 
ΨΥΓΤΕΝΒΕΒ: 

αὑτῶν] αὐτῶν Ρ]ΕΥΠ 6. 
ἐπέσφαξε Β.Ο. ὁ οπι. ΑἸά., «ἀαπιηΐ 
Ι 
27. Καλλίστρατον (815 γαύτιτη 46- 

ΤηΔΡΌΡΤΙΙη ΟΠ [ΒΑ ΠαΤῸ ἰτδοίδηΐθ 
ἀθ ρα θ]οα πϑβοῖο πᾶ τ Παθοὲ ἢθο- 
ΡΟΠΊΡῚ Ἰοοῖιβ 'π Μήδῳ δρυα ΑἸΠΘΠδοιιπὶ 
Ῥ. 485. 5ΟΗΝ. 

πρὸς τὸ τεῖχος---προσέβαλον ] ἴ,γ5]δ5 
ἴῃ ῬοἸγϑίγαϊο Ρ. 688: Καταδρομῆς γε- 
νομένης τῶν φυγάδων, οἱ οὐ μόνον ἐν- 
θάδε ὅ τι οἷοί τε ἦσαν κακὸν εἰργά- 
ζοντο, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοῦ τείχους ἔφε- 
ρον καὶ ἦγον ὑμᾶς, ἐξελάσας ἐκ τῶν 
ἄλλων ἱππέων ἕνα ἀπέκτεινεν. (ἀταν!- 
ΟΥ̓ τηϑτηογαΐ ἰβοογαΐθβ 46 ΒΙρῚΒ Ρ. 349 
Ο: οὐ καταλαβόντες τὸν Πειραῖα καὶ 
τὸν σῖτον τὸν ἐν τῇ χώρᾳ διεφθείρετε 
καὶ τὴν γῆν ἐτέμνετε καὶ τὰ προάστεια 
ἐνεπρήσατε καὶ τελευτῶντες τοῖς τεί- 
χεσι προσεβάλετε;: ὅΠΟΗΝ. 

προσέβαλλον Β.Ο.}.Υ. 
προσέβαλον. 

(δίουὶ 

76αῦ βου θοηαττη ΡΓῸ εἰ. 

εἰ δὲ καὶ τοῦτο] ΑΡοάοβὶῃ ἤθεθβ588 
τηοπαϊζ Μοτιβ. ΝΥ γί θδοἢ. ἔτι σ0Π- 

ΒεΚΚουΒ 
ῖῇ ΕΡΠοπηοσθ ΠΠ ΘΓ σ]ὰ «6 ΏΘΉΒ1 ΔΗ] 
1810. ΤΠ6η818 Απριβί Ὁ. 272. οοτη- 
Ραγαντῦ Ἰοσατη ᾿Βοογαῦ 5 Ἰη ΑΥΟΠΙἀδΙη0 
Ρ. 128 Κὶ : Εἰ δὲ δεῖ καὶ περὶ τῶν ἔξω- 
θεν βοηθειῶν εἰπεῖν, πολλοὺς ἔσεσθαι 
τοὺς βουλομένους ἡμῖν ἐπαμύνειν. [ΤΠ] 
ἡγοῦμαι για πολλοὺς 8461 τ] Π88.] 
Ν6βεῖο δὴ ἂς ΡεγΠπθαΐ Ἰοσὰϑ ΝΙοδη- 
ατἹ ΤΠ τας. ν. 82 : Εἴ γ᾽ ἔτυμον κεί- 
νὴν γε σὺν ἰοβόλοις ἐχίεσσι θόρνυσθαι 
46 τηυσθθθα. Αρ. ΗἩογοαοίμχῃ 2, 126: 
Σεσήμανται δὲ, ὅσα ἀναισιμώθη, καὶ 
ὡς ἐμὲ εὖ μεμνῆσθαι τὰ ὁ ἑρμηνεὺς 
ἐπιλεγόμενος τὰ γράμματα ἔφη, ἑξακό- 
σια καὶ χίλια τάλαντα ἀργυρίου "πε 
τελέσθαι, ΟΥ̓ΑΙΙΟ να]ραγ15 ογαΐ καὶ εἴ 
γ᾽ εὖ μέμνημαι .-- ἐτελέσθη. ΒΟΗΝ. 
ΟΥΤΟΡ. 1, 4, 27: Εἰ δὲ δεῖ καὶ παιδι- 
κοῦ λόγου ἐπιμνησθῆναι, λέγεται κ-τ.λ. 
Αα φοΠΒ ΠΟΙ ΟΠ Πγ" διιΐθιη Ὀτϑθίου 10- 
05 ἨδΙΟαΟΥ ΠΟΠΠ111105 απΆ] 6 αἴίι- 
πὸ ΒΟΒηθιάθσβ οοπί. Απᾶῦ. ὦ, 4, 
τι8: Ὡς γὰρ ἐγὼ ἤκουσά τινος ὅτι--- 
μέλλει ἥξειν" οὖ 51Π|1165 ἀρτα «460Ὁ- 
βίατη δα “4 )] 14. Ν. Α. 7, 25. Ρ. 168,14. 

δεῖ] δὴ Β. 
μηχανοποιοῦ) Ρ] αἰΆΤΟΠτ5 ἴῃ Αγαΐο 

Ὁ: 10: ἘΣ ΡΠ ΓΆΠΟΥΘΠῚ μηχανοποιὸν Ὠδ- 
Ποῖ, αα] 508 185 σοιπρΙρθθαΐ. 5ΟΗΝ. 
ἐκ ἐν Β. Απίεαᾶ τὸν οἵη. ΚΕ. 
ἐκ Λυκείου δρόμον] Ἠϊηογβ ἦ6 

ὭᾶνΘ Ῥαπδίμθηςθιβ ἃ Ρουΐα δοία ἴῃ 
ΔΟΙΌΡΟ]ΙΩ Ρ. 4406: Ἔκ τῶν πυλῶν κι- 
νηθεῖσα διὰ μέσου τοῦ δρόμου κομίζε- 
ται, ὃς καταβαίνων ἄνωθεν (εχ 8ΟΤΟ- 
ΡΟ]1) σχίζει τὰς ἑκατέρωθεν αὐτῷ πα- 
ρατεταμένας στοὰς, ἐφ᾽ ὧν ἀγοράζου- 
σιν ᾿Αθηναῖοί τε καὶ οἱ λοιποί. Ῥοτγία 
1π.6]]Πρὶαν Τ ταβῖα. 5ΟΗΝ. 

ζεύγη) ζεύγεα Δ... ΑἸά., σοττιροη- 
ἄρυ5 ΕΗ. 

[18] 



1929 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒ ΗΙΒ5Τ1. Ο6Β. Α.Ὁ. 

ἐκέλευσε πάντα ἁμαξιαίους λίθους ἄγειν καὶ καταβάλλειν ὅπου 

ἕκαστος βούλοιτο τοῦ δρόμου. ὡς δὲ τοῦτο ἐγένετο, πολλὰ 

πεμπόντων δὲ [19] 

ἐξ ᾿᾿λευσῖνος, 
[4 φ 

κελευόντων, ὡς 

,8 εἷς ἕκαστος τῶν λίθων πράγματα παρεῖχε. 

πρέσβεις εἰς Λακεδαίμονα τῶν μὲν τριάκοντα 

τῶν δ᾽ ἐν τῷ καταλόγῳ ἐξ ἄστεος, καὶ βοηθεῖν 

ἀφεστηκότος τοῦ δήμου ἀπὸ Λακεδαιμονίων, Δύσανδρος λογι- 

σάμενος ὅτι οἷόν τε εἴη ταχὺ ἐκπολιορκῆσαι τοὺς ἐν τῷ [Πει- 

ραιεῖ κατά τε γῆν καὶ κατὰ θάλατταν, εἰ τῶν ἐπιτηδείων ἀπο- 

κλεισθείησαν, συνέπραξεν ἑκατόν τε τάλαντα αὐτοῖς δανεισθῆ- 

ναι, καὶ αὐτὸν μὲν κατὰ γῆν ἁρμοστὴν, Λίβυν δὲ τὸν ἀδελφὸν 

Δοναναρχοῦντα ἐκπεμφθῆναι. καὶ ἐξελθὼν αὐτὸς μὲν ᾿Ελευσῖναδε 

συνέλεγεν ὁπλίτας πολλοὺς [Πελοποννησίους ὁ δὲ ναύαρχος 

κατὰ θάλατταν ἐφύλαττεν ὅπως μηδὲν εἰσπλέοι αὐτοῖς τῶν 

ἐπιτηδείων: ὥστε ταχὺ πάλιν ἐν ἀπορίᾳ ἦσαν οἱ ἐν ΠΠειραιεῖ, 

οἱ δ᾽ ἐν τῷ ἄστει πάλιν αὖ μέγα ἐφρόνουν ἐπὶ τῷ Λυσανδρῳ. 

οὕτω δὲ προχωρούντων [Παυσανίας ὁ βασιλεὺς, φθονήσας Λυ- [20] 

σάνδρῳ, εἰ κατειργασμένος ταῦτα ἅμα μὲν εὐδοκιμήσοι, ἅμα δὲ 

ἰδίας ποιήσοιτο τὰς ᾿Αθήνας, πείσας τῶν ἐφόρων τρεῖς ἐξάγει 

28. πεμπόντων] ΙΟΘΟΙΒ 14, 32. 
Ἰοραθοηθιη 20 ΓΥΓΔΏΠΟΥΙΤη τηθιπογδΐ 
αηΐθ οοοπραίμππι ἃ “ Ὥσαβυθα]ο Ριγ- 
ΘΌΙΩ ; 8]|Θγὰπὶ ᾧ. 235. ἃ (θοθιην ΓΒ 
ταἰββᾶπι. ΤΠ γϑῖαβ οοηΐγα Εἰταίοβίῃ. Ρ. 
422: Φείδων αἱρεθεὶς ὑμᾶς διαλλάξαι 
καὶ καταγαγεῖν, τῶν αὐτῶν ἔργων ᾽Ἔρα- 
τοσθένει μετεῖχε---ἀλλ᾽ ἐλθὼν εἰς Λα- 
κεδαίμονα ἔπειθεν αὐτοὺς στρατεύε- 
σθαι, διαβάλλων, ὅτι Βοιωτῶν ἔσται ἡ 
πόλις, καὶ ἄλλα λέγων---οὐ δυνάμενος 
δὲ τούτων τυχεῖν --- ἑκατὸν τάλαντα 
ἐδανείσατο, ἵνα ἔχῃ ἐπικούρους μισθοῦ- 
σθαι, καὶ Λύσανδρον ἄρχοντα ἠτήσατο 
-οὀμισθωσάμενοι δὲ πάντας ἀνθρώπους 
ἐπ᾿ ὀλέθρῳ τῆς πόλεως, καὶ πόλεις 
ἐπάγοντες καὶ τελευτῶντες Λακεδαιμο- 
νίους καὶ τῶν συμμάχων ὁπόσους ἐδύ- 
ναντὸ πεῖσαι.  ἫῊΝ. 

τῷ Πειραιεῖ] Πειραιεῖ . ΨΥ ὰ. δα 
8. 26. 

τῷ καταλόγῳ Β.1). (ὐδίογ! καταλόγῳ 
Οοηΐ. 8. 52. 

συν. ΡΙῸ ἕυν. Β.Ὁ. 
ἑκατὸν τάλαντα] δος ἀοἰπαδ ροβί 

τ αϊζτιπΔ ΘΧΒΆ] πὶ ΡΟΡ 18. τηϊγτο Πα- 
τηδηϊ[α [18 ΘΧΘΠΊΡΙΟ Βο]νὶΐ, ἰοϑίαηΐα 1)6- 
τηοϑύμοπο σοηΐτα [,Βρί]η. Ρ. 4ύο. [5ο0- 

οἴαΐθ Αὐθοραᾶρ. Ρ. 152 Ὁ. ϑυχησηδη 
ΔΥΘΘΗΪΙ ῬΟΒα οἰϊαπη Ρ]αΐαγοῆ. [ωγ- 
ΒΔΠΟΙΙ 6. 21. ΡΥροῖθυ ἤδθο σθηΐιτη 
ἰα]οηΐα ἀπο οἰϊατη ἰαϊθηΐα ἃ Βωοῦϊβ 
ταί] {πργαηΐ Θχϑι]θβ, αὖ Ραΐο, 
δοίογ [γϑῖὰ σοηίχα ΝΙσοιηδοἢ. Ρ. 86ο. 
5ΟΗΝ. 

δανεισθῆναι) δανισθῆναι Α.Ἐν. ΑἸ. 
ν΄, Βίθρμδηὶϊ 168. ν. Δανείζω. 

Λίβυν), Νοηθῃ Παρυϊδ ἃ τϑριΐο 
Ογτθπδῖοο, υυϑϑηαγ] Πποβρῖΐθ, αὖ ἴγαὰ- 
αἴ ἩΙοάογιβ 14, 135. ΒΟῊΝ. Τὰ 
ἀδχ Ε. 

20. συνέλεγεν Β.0.Ὁ. εἴ ρτ. Ε,, αὶ 
Ροβίβα συνελέγετο, Ε. Η.Υ.. ξυνέλεγεν 1. 
(ὐδίθυὶ ξυνελέγετο. 
Πελοποννησίους Β.Ὁ.ΕΗ ΚΟΥ, Οε- 

ἰθἹ Πελοποννησίων. ““υγβδηαχιπῃ 
ΤῊ ]ΠἸῖ65. τη1}]16 οὐ πᾶγθ8 40 Δα ΧΙ886 
αἱ ιοάοτυε 14, 33. κε ΟΗΝ. 

ἐν ἀπορίᾳ ἦσαν) ἦσαν ἐν ἀπορίᾳ Υ. 
Πειραιεῖ) τῷ Πειραιεῖ . 
προχωρούντων ΘῚΠ116 δὲ 2, 2, τό. 

τοιούτων δὲ ὄντων. ΟΗΝ. Υ͂. δα 7, 

4, 14. 
εἰ κατειργασμένος ταῦτα ἅμα μὲν εὐ- 

δοκιμήσοι] ἅμα μὲν εἰ εὐδοκιμήσοι Ἧς, 
ποιήσοιτο Β. (Οὐβίοτὶ ποιήσαιτο. 
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80 φρουράν. συνείποντο δὲ καὶ οὗ σύμμαχοι πάντες πλὴν Βοιω- 
΄-. Α , ᾿ » Α ΕΣ Α “ ᾿ , 

τῶν Και Κορινθίων ουτοι δὲ ἔλεγον μεν οτι ου νομίζοιεν 

" - “ἡ ᾽ὔ δ τὴ , ᾿ δ 

εὐορκειν αν στρατευόμενοι επ Αθηναίους μηδὲν παρασπόονοον 

- Δ ὧν ; “- ῳ δ᾽ ἢ Δ , ἢ 
ποιουντὰας ἐπρᾶττον δὲ ταυτα, οτι εγιγνῶώσκον ακΚεοαιίιμονι- 

’; Ἀ ἴω 5" ’ ’ ᾿ ’ Ἀ Ἁ 

ους βουλομένους τὴν τῶν Αθηναίων χώραν οἰκειαν καὶ πιστὴν 
, « , . ’ Α Ε ΄ 

ποιήσασθαι. ο δὲ [Παυσανίας ἐστρατοπεδεύσατο μεν ἐν τῳ 

᾿Αλιπέδῳ καλουμένῳ πρὸς τῷ [Πειραιεῖ δεξιὸν ἔχων κέρας, Δύ- 

81 σανὸδρος δὲ σὺν τοῖς μισθοφόροις τὸ εὐώνυμον. πέμπων δὲ 

πρέσβεις ὁ Παυσανίας πρὸς τοὺς ἐν ΠΕειραιεῖ ἐκέλευεν ἀπιέναι 
ἀν ἢ . ε «ς ᾽ νι Ὁ ᾽ " , ’ ῳ πο Ὁ 
ἐπὶ τὰ ἑαυτῶν ἐπεὶ δ᾽ οὐκ ἐπείθοντο. προσέβαλλεν σον απὸ 

“ “ χ Α “ » 9 ες ᾿ “-“ ΕΝ ο ᾿Ὶ δ᾽ ᾽δὲ 

βοῆς ἕνεκεν, ὅπως μὴ δῆλος εἴη εὐμενὴς αὐτοῖς ὦν. ἐπεὶ οὐθὲν 

ἀπὸ τῆς προσβολῆς πράξας ἀπῆλθε, τῇ ὑστεραίᾳ λαβὼν τῶν 

μὲν Λακεδαιμονίων δύο μόρας, τῶν δὲ ᾿Αθηναίων ἱππέων τρεῖς 
ι Ἁ Ἁ ’ ΄σ ΄ ς᾽ 

φυλὰς, παρῆλθεν ἐπὶ τὸν κωφον λιμένα, σκοπών πῆ εὐαποτει- 

30. συν. οὗ συμ. ῬΙῸ ἕυν. οἱ ξυμ. 
Β.10. Τύριῃ Ἰηΐγα ΡΓῸ ξυν. 

Κορινθίων] πιο τεΐοτί Μοτιβ Κο- 
ρινθίους τοὺς ἀφεστῶτας ἴῃ Ῥ]ἰΑΓΟΠΙ 
ΠΒΆΠΟΓΟ ο. 22. 564. οχρϑαϊο 111ἃ 
ΟὈβοῦχα οδϑῦ οὐ ἀαριὰ. ΟΗΝ. 

᾿Αλιπέδῳ] ᾿Αλιπέδῳ Β. “6 Πᾶς 
ΘΧρθαϊῆοπο [γϑῖαβ οοηΐγα ΡΟ] ΟΠ τὴ 
Ρ. ύοᾳ: ᾿Επειδὴ δὲ τάχιστα ἦλθον εἰς 
τὴν ᾿Ακαδημίαν Λακεδαιμόνιοι καὶ ἸΤαυ- 
σανίας. τη Εὐπιογαΐθβ 505 οἵ 1106- 
ΤῸΒ ΝΊΟΘΘΡΑΙΙ ΟΟΟΙΒῚ ἴῃ ἥσθη ὑγϑα!]α!έ 
Ῥαιβαηΐδο, πὐροίθ ξένῳ, εἴ ῬΟΡα]ο ἔα- 
νϑηΐθιη τα αϊαϊῖ,. Ῥαιιβδηϊαβ Ομ]αΐα 
5101 ἃ {τρηΐα ΕὙΥΔΠἢΪ5 ξένια ΤοΟρα- 
αἰανιί, 564 80 Ἐμιογαΐθ δε ροΐι8 ἃ 
ῬΟΡαΪο δὲ δχβϑαθιβ (παρ᾽ ἡμῶν) 80- 
οοριῖ. Τατχη Ῥο] πο 5 ργοροβαϊ βθη- 
ἰθηζ!ατη αἱ Επογαί]5 ΡΥ ΡΠ] ΓΘ η- 
ἴα; 8564 ἔα πηυ]ζαΐτιβ χιλίαις δραχ- 
μαῖς. Εχ Βος 1 γ8ῖ86 οὔ ΧϑποΡρΠΟΉΓ15 
Ἰοοο δοουγαύϊτιβ ἀφ Π ΓΙ ροΐθϑῦ βιύπι8 
ΗΔ]ρ641, φιοὰ ΗδΙροογαοη αὐτὴ 
Ἐγτηο!. οὐ ϑι]αα Ριγεθθαπη ᾿ἰπίθγρυθ- 
ἰαΐαγ. ἁλιπέδοις οδῇ ἴῃ 'ΓΠΘΟΡΏΓΑΒΕ 
Η!80. Ρ]αηΐ. 7, 15» 2. 1ἈὈῚ νἱάθ δπποία-. 
ἰα.᾽ 5ΟΗΝ. 

31. προσέβαλλεν) προσέβαλλον Β. 
ΟΕ, ΑἸ. προσέβαλον ). προσέβα- 
λεν ΕΥ. 

ὅσον ἀπὸ βοῆς ἕνεκεν] Εδάοπι αἸοίο 
εϑῦ ἴὴ ΤΠυογαϊαθ 8, 92: Καὶ ὁ μὲν 
Θηραμένης ὅσον καὶ ἀπὸ βοῆς ἕνεκα 
ὠργίζετο τοῖς ὁπλίταις. ΝΥ γίίθηθα- 
ΟἾπ5 Ἰπἰογρυθίδίτι οἰαμηιουο ἐθηιι8, ἸΟΉ, 

γ6 νυοἱ ξαοίο. ΒΟὟἮΝ. Οὐὐπξοχί δαΐθπῃ 
ὙΥγίίθηθ. [ουπ]α5 ἀπὸ κραυγῆς, φω- 
νῆς, γλώττης, ἃρια ΡΙαἰάγομαμῃ, ΡΠ ]- 
Ἰοβίγαίατη οἵ αἰῖοβ. Ὅσον γε] ὅσα ἀπὸ 
βοῆς 5: ΡΙ5 αἰχὶ )1ο (ὑαβϑαβ. ο- 
ἀ6πῚ τείθγθη τη αὐτοβοεὶ, οὐδὲ τῆς 
βοῆς ἀνέχεσθαι, οἴ αδθ 5: ΠΉ111ἃὰ βαηΐ 
ΔΡῸα 1 ,Δ[ΠΠΟΒ, ὈΥΙΠΊΟ ΟἸΔΙΏΟΓΙΘ, οὗ 8118. 
Ν. ϑίθρῃ. 168. ν. Βοή. 

μὴ δῆλος] μηδεὶς Κ΄. 
ἀπὸ τῆς Α.Β.Ο. ΕΚΒΗ.ν. Οείοτι 

τῆς. 
μόρας Β.).Η.Ψ΄. Οὐεἴετ! μοίρας. 
κωφὸν λιμένα] ἤπιπης Ἰρποτο. δ γι- 

ΓΘ ὈΔΟΠα8 ραΐαθαΐ ροτγίαπη [586 
Μυμγοῆϊθ : ΝΥ δἰβκῖβ τηοπαῦ 6 5. 30. 
[1586 ΟΥΙΘηζθιὴ νΘΥΒ5 βίίαμα. ΘΗΝ. 
Ε. Οὐυγαβ 1[)6 ρογίαθιιβ Αἰ μδγιτα 
Ρ. 34 864. Ροπὶῦ πὶ (ὑπ μαγατη ρο- 
Βαργαῦ [(Θα Κὶ8 ἴῃ ΤΌρΡορΥ. Αἴπβη., 
δααιίααο : ““Ναιηηαθ 40 ΗΔ]Πρ6α] ρᾶ- 
Ἰμα]θ8, αιδ Ρτορ ῬΠδίθγιιμη βαηΐ, 
ἀϑαὰθ «ὦ ᾿πππτηλπ) ΕἸΓΘΟΙ ΡΔΙΘ ΠῚ 
ἸΒύπηι18, 410 ῬΘΠΙΠΒΌΪΑΤΩ οατὴ Αἰτοα 
ΘΟΠΘΟΥΘΙΘ ΒΌΡΓΑ ἀΘΙ ΟΠ ΒΕΓ ΔΨ ΊΠΊ118, Ρ6Γ- 
ποῦ: ααθπλ βίη πη Ῥαιιβδ ηἾα8, 8] 
Ῥιγθθθη568, αὖ Βιπη ]α θα. 0 ΑΙΠΘΠΙθπ- 
Β10 8 ἸΠ ΘΓΟΙ ΒΌΓΙΙΒ. Θυαΐ, ΤΠΧΤῚΒ αὔαιιθ 
Ῥ͵ΓΘΘΒΙἋ115 ΠΓΤΊΔΓΘ οὗ ΤΩ ΠΤ ἀΘθΘθαΐ.᾽ 
Κωφὸς δαΐοιη 46 Ρογίαθιβ αϊούαχα 
ἀκλύστοις τιοίδνίτηιι8 δα ΤΠ65. δ'ίε- 
ΡΠ Δη]. 

εὐαποτειχιστότατος Β.Η. 
εὐαποτείχιστος. 

Οείοτὶ 
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’ ΕΙΣ ᾳ ’ 5" Ἁ δὲ ο ’ ᾿] -“- ’ 

22 χιστότατος εἴη ὁ [Πειραιεύς. ἐπεὶ ὃε ἀπιόντος αὐτοῦ προσέ- 
΄' -“ Α 

θεόν τινες καὶ πράγματα αὐτῷ παρεῖχον, ἀχθεσθεὶς παρ- 
’ ι ᾿ ε ; δ . " ἣν ἐκ ἡ Α . δέ 
ἤήγγειλε τοὺς μὲν ἱππέας ἐλᾶν εἰς αὐτοὺς ἐνέντας καί τὰ ὅέκα 

»" Ἁ 

ἀφ᾽ ἥβης συνέπεσθαι σὺν δὲ τοῖς ἄλλοις αὐτὸς ἐπηκολούθει. 
Ἀν ὔ Α 9 Α ’ “ λῶ κ δ᾽ ἀλλ 

καὶ ἀπέκτειναν μὲν ἐγγὺς τριάκοντα τῶν ψιλῶν, τοὺς δ᾽ ἄλλους 

43 κατεδίωξαν πρὸς τὸ [ΠΠειραιοῖ θέατρον. ἐκεῖ δὲ ἔτυχον ἐξοπλι- [253] 
’ “ ᾿ ; Ἁ ς ε χε - 9 Π 

ζόμενοι οἵ τε πελτασται παντες καὶ οἱ οπλῖται τῶν εκ {1εἰ- 

ραιῶς. καὶ οἱ μὲν ψιλοὶ εὐθὺς ἐκδραμόντες ἠκόντιζον, ἔβαλλον, 

ἐτόξευον, ἐσφενδόνων" οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι, ἐπεὶ αὐτῶν πολλοὶ 
" ’ ’ [ Ἂν ’ " Ἂ δ Ξ- ε δ᾽ 9 

ἐτιτρώσκοντο, μάλα πιεζόμενοι ἀνεχώρουν ἐπὶ πόδα" οἱ ὁ᾽ ἐν 

τούτῳ πολὺ μᾶλλον ἐπέκειντο. ἐνταῦθα καὶ ἀποθνήσκει Χαίρων 
“ ’ ’ 

τε καὶ Θίβραχος, ἄμφω πολεμάρχω, καὶ Λακράτης ὁ ὀλυμπιο- 
νι» ς ,ὔ , ’ Ν κι σ 

νίκης καὶ ἄλλοι οἱ τεθαμμένοι Λακεδαιμονίων πρὸ τῶν πυλῶν 
“σι “. “- “ 

34ἐν Κεραμεικῷ. ὁρῶν δὲ ταῦτα ὁ Θρασύβουλος καὶ οἱ ἄλλοι [24] 
»-“" ’ “. », 

ὁπλῖται, ἐβοήθουν, καὶ ταχὺ παρεταἕαντο πρὸ τῶν ἄλλων ἐπ᾽ 
ἐῚ ’ ε κ , Α Ν ες ἷ, “ 

ὀκτώ. ὁ δὲ ]αυσανίας μάλα πιεσθεὶς καὶ ἀναχωρήσας ὅσον 
; ,ὔ οἵ Ἷ Ἅ Ν ,.7 - 

στάδια τέτταρα ἢ πέντε προς λόφον τινα, παρἤγγειλε τοῖς 

42. ἐλᾶν Β.Ο..ΗΝ. Οδείοσι ἐλαύ- {πουὶΐ 8111 χιιδοσθης. 6 Ριγθοὶ {Πθὰ- 
νειν. 

ἀνέντας ΗἹΡΡΆτΟΙ. .3» 2: Εἰς τάχος 
ἀνιέναι τοὺς ἵππους μέχρι ᾿Ἐλευσινίου. 
ἴΙπ ΟΥΤΟΡ. 7» 1,.20.. Θθ0 6 ΑΡτγδάαΐα 
ἐνίει οὐδὲν φειδόμενος τῶν ἵππων. 
5ΟΗΝ. ἐνέντας ἀδαεγαηΐ Β.0.}.Ε. 
ΤΥ 

τὰ δέκα ἀφ᾽ ἥβης) ΤΑΌΥΙ τοὺς τὰ 
δέκα ἀφ᾽ ἥβης. Τηΐον τοὺς οἴ τὰ ναᾶ- 
τπ {Π 5, ἡ. 25: Δ, 9 124’. “Τὰ 8" 1ῦ: 
τὸ: ὅν» ΤῸ: 8» 4» ἽΝ τῶν 6, 4, τῇ. 

συν. οὗ σὺν ΡΙῸ ὍΠς 
Πειραιοῖ Β.11. ππερβωεῖ ΠΗ: 

(ὐείοιὶ ἐν Πειραιεῖ. ψιάθ ὅίθρῃ. 68. 
ν. Πειραιεύς. “ςΤιγβίαβ 6. Αρογαύπιπα 
Ρ. 410: Ὅτε ἡ ἐκκλησία Μουνυχίασιν 
ἐν τῷ θεάτρῳ ἐγένετο. 'ΓἸΟΥ 1468 8, 
923. ἴῃ Πἰβίοτϊα ρυϊοτὶβ Βα ΠΟ ηΪ5 50 
400 {ΥΥΔΠΠ18: Ἔς τὸ πρὸς τῇ Μουνυ- 
χίᾳ Διονυσιακὸν θέατρον ἐλθόντες καὶ 
θέμενοι τὰ ὅπλα ἐξεκλησίασάν τε καὶ 
δόξαν αὐτοῖς. ὉΒ] ΘΟΟ 668. ΘΟΙΠΡΙ]ΤΙΓῸΒ 
Διονυσιακὸν τὸ ἐν τῷ Πειραιεῖ θέατρον, 

ΤῬαΚοτιΒ. απΐθιη 1 γϑίδ Ἰοοιη Θαη- 
(6Πὶ Δ] θυ απηατιθ ΟΧχ ὁ. 12. δ] υβάθιη 
ΟΥ̓ΑΓΟΠἾΒ. Ροβυῦ σατὴ Ἰοοο Ῥο]]ο Β 8, 
123. 46 σουη 118. 101] ΠΑΌΪ1Β: β8θα ἃ 
Ῥο] ιοΘ Βιτηρ]Ἰοἰζο θέατρον Διονυσια- 
κὸν ΠΟΙ ΠΔίΠΓ, αοα ἃ ΑἸ νΟΥΒΙΙΠῚ 

ἴτο οχβίδὺ [ΠΒΟΥΙΡΌΙΟ 1Ο0, ρϑτίθ 2. ᾿πΐο 
Αὐοαβ ἃ μβαπα]ογο βαϊίαβ οἵ αἰβριι- 
[αἴϊο ΘΡΘΠΠΘΠῚ1 δα ΑὙἸΒίορ δ Π15 Βδ- 
ὨΔΙΤη ΔΙρΡΙ θη Ὁ. 202 (14 6α. 
Βεςκ.). ΒΟῊΝ, Ἰ1Ἷάρπι ἤι1586 [ἢ θ6- 
ἔστ ΡΊΓοοὶ οἱ ΜΌΠΥΘΠΪδ6 ΟΡΙ ΠΑΙ ογαηΐ 
ὙΥγυ ΘΠ ὈΔΟ ἶτιβ δὲ 811}: ἀπὸ [θα Κπ5 
ἜΟΡΟΡΥ. Ρ. 2321, 2325, οὖ ΒΕ. Οὐχί δα 
5. 21. οἰϊαίιΒ Ρ. 50. ϑ'6α ΤΌΓΒΊΙΒ ΠΙΙΠῚ 
Ἰάθηαιιθ ΘΟΠοη πηι ΑΠΠΩ. ΡῈ]. 
Ρ- 220, 8, Τ να. ΠΣ ὐο π 
Ρ. 158, 6ἅ. ἃ. 1847. 

θέατρον] θάτερον Β. 
43. Πειραιῶς] Πειραιέως Β.Ὁ. 
ἔβαλλον] ἔβαλον Ἐ.. 
ἀνεχώρουν ἘΒ.., 4] ῬΓ. α ῬΓῸ ο (5), 

ΟΡ .ΒΗῊ.1.ΚΥ. Οιοτὶ ἀνεχώρη- 
σαν. 

καὶ ἀποθνήσκει Β. (χα! ΡΓ. --κειν) 
ἍΝ. δὲ καὶ ἀποθνήσκει Ἦ., 5ὶ 
τϑοίθ ποίδίιιπα. (ὐδίθιὶ δὲ ἀποθνήσκει. 

Θίβραχος] Θίμβραχος Υ. 
Λακράτης  Ἠπης Ὁ 8}118. ΠΟΙΆΪΠΔΤΙ 

ΠΟΙ τηΘΠΪηϊ. Λακρατίδαν ΘΡΒΟΤτιμα 
ΤΠ γβαηαγο ϑβαρογϑυϊθοπι δαθοὶ Ρ]ὰ- 
[Ἄτοπτι8 [Υ8. 6.31. ΘΟῊΝ, λοκρά- 
της Κ. 

24. παρήγγειλε] παρήγελε Β. 
ρήγγελλε 1). παρήγγειλεν Ἐ'. 

τα- 
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’ Ἀ - ΕΝ ’ Ε] “- Α 

Λακεδαιμονίοις καὶ τοῖς ἄλλοις συμμάχοις ἐπιχωρεῖν πρὸς 
- ; “ - Α 

αυτόν. ἐκεῖ δὲ συνταξάμενος παντελῶς βαθεῖαν τὴν φαλαγγα 
“' "5 Α Α 5.Δ ’ «ε δ᾽ ᾿] -“- Α δέ Ε 

ἤγεν ἐπὶ τοὺς ᾿Αθηναίους. οἱ ὁ᾽ εἰς χεῖρας μὲν ε ἔξαντο, ἔπειτα 
“- - Ἁ Α ΘΝ 

δὲ οἱ μὲν ἐξεώσθησαν εἰς τὸν ἐν ταῖς ᾿Αλαῖς πηλὸν, οἱ δὲ ἐνέ- 
΄ι. ’ 

25 κλιναν᾽ καὶ ἀποθνήσκουσιν αὐτῶν ὡς πεντήκοντα καὶ ἑκατόν. ὁ [25] 
; ς ῇ ’ " ’ὔ Ἁ ΕΝ) ἃ 

δὲ [Ιαυσανίας τρόπαιον στησάμενος ἀνεχώρησε; καί οὐδ᾽ ὡς 

ὠργίζετο αὐτοῖς, ἀλλὰ λάθρᾳ πέμπων ἐδίδασκε τοὺς ἐν [Πει- 
“- Φ" Ἁ εὖ 

ραιεῖ οἷα χρὴ λέγοντας πρέσβεις πέμπειν πρὸς ἑαυτὸν καὶ τοὺς 
’ 93 ’ «ς » ἂν , ’ κ Α Ἁ " ΄ι. 

παρόντας ἐφόρους. οἱ δ᾽ ἐπείθοντο. διίστη δὲ καὶ τοὺς ἐν τῷ 
» ᾿ ἀπρο θ Ν “ ’ ς 

ἄστει, καὶ ἐκέλευε πρὸς σφᾶς προσιέναι ὡς πλείστους συλλεγο- 
’ ; Φ“ ΕΔ, ,ὔ - ΕῚ ΄. ὑ-- 

μένους, λέγοντας ὅτι οὐδὲν δέονται τοῖς ἐν τῷ ΠΕιραιεῖ πολε- 

μεῖν, ἀλλὰ διαλυθέντες κοινῇ ἀμφότεροι Λακεδαιμονίοις φίλοι 

46 εἶναι. ἡδέως δὲ ταῦτα καὶ Ναυκλείδας ἔφορος ὧν συνήκουεν" [26] 
[4 Ν ’ Α “- Ἷ “ ᾿] ’ 

ὥσπερ γαρ νομίζεται σὺν βασιλεῖ δύο τῶν εφόρων συστρα- 
, ᾿ , - ΓΝ, ιν» “ ’ Ξ- 

τεύεσθαι, καὶ τότε παρῆν οὗτος τε καὶ ἀλλος, ἀαμῴοτεροι τῆς 
κ , ΄ “, “ « τι κι 

μετὰ [ΙΪ]αυσανίον γνώμης ὄντες μᾶλλον ἢ τῆς μετὰ ΔΛυ- 
7 κ᾿ δι κΞ ᾿ . ι ’ , 

σάνδρου. διὰ ταῦτα οὖν καὶ εἰς τὴν Λακεδαίμονα προθύμως 
Ψ ’ ΠῚ Ε ἴω “ ΕΚ Ν Α 

ἔπεμπον τοὺς τ᾽ εκ τοῦ Πειραιῶς ἔχοντας τὰς πρὸς Δ Σ 
" ν ᾿ κ᾿ Ἱ «ΑΝ ΝΝ κ᾿ " πὰ: σἰμϑν ς ,ὕ 

κεδαιμονίους σπονδὰς καὶ τοὺς ἀπὸ τῶν ἐν τῷ ἄστει ἰδιώτας. 

27 Κηφισοφῶντά τε καὶ Μέλητον. ἐπεὶ μέντοι οὗτοι ᾧχοντο εἰς [27] 

συμ. εὖ συν. ΡῬΙῸ ξυμ. ε ξυν. Β.Ὁ. 
ἐπιχωρεῖν͵ Φτὴ ΟἸΪπῚ ἴῃ ἐπαναχω- 

ρεῖν τηυΐδηαιτιπη ΟΘηδ1, Π66 πλπΐο 
Βϑηϊθηθδιη. ἴῃ ΑΠΑΌΔΒΙ 1,2, τ : Ἔ- 
πιχωρῆσαι οϑῇ ΡῬΙῸ ἐπιέναι, Δσρτθα!. 
5ΟΗΝ, δΙρπιβοαίίοπθ Ασοθαθηαὶ 
αἸούαπη {ποίαν ομεοίογαβ δὰ Ῥ] αἴγ ἢ] 
Τειηοβίῃ. ς. 2 θχίγ : Οἷστισι τὰ τῆς 
ὥρας ἔτι πρὸς τὰς τοιαύτας ἐπιχωρεῖ 
φιλοτιμίας, νο]. 6, Ρ. 356. Ἐδοράθπαι 
ΒΙσ  βοδί!Οη6 ΒΟΙΙΌῚ ροβϑὶῦ θῦδπι ὑπο- 
χωρεῖν, τα ἀριια 56Π0]. γτοο. “ΒΟΉ }1} 
Ρεγβ. 282: Ἧ νὺξ ἐπεχώρει, 6ΘΧ 8]10 
σοῖο, αὶ] ὑποχώρει, ΒΟΙΘΠ ΠῚ 
ὑπεχώρει. 

παντελῶς βαθεῖαν Β.1).Ε. Εν. Οείοι 
βαθεῖαν παντελῶς. 

ἔπειτα] ἔπει Ἐ' 
ἐξεώσθησαν ὥϑίορΠμδπιιβ. [ἀρ τὶ ἐξεώ- 

θησαν. ““Ἰηΐτα 4, 3, 12: Πρὸς τὴν 
γῆν ἐξωσθῆναι---ὅσοι ἐς τὴν γῆν ἐξεώ- 
σθησαν, ὈῚ Ἰάθτῃ νἹζτη δϑί ἴῃ ΠὈΥ]5.᾽ἢ 
5ΟΗΝ. 

᾿Αλαῖς] (ἀοπηϊηδα ππθγιιηΐ ἀρτὶ ΑΥΠοΙ 
᾿Αλαὶ, 501 Πςεὲ Αἰξωνίδες οἱ ᾿Αραφηνί- 
δες. [|88 ᾿πί6]}]ρῚ οοηίγα ᾿ηΒ.]8 ΠῚ 

Ηνγαγυβδιη 5115 1ῃ Ἰαύθγθ τη  ] ] 081 
αἀοσοῦ πιθηΐο ΕἸΓΘοῚ οὖ ᾿ῃϑρθοῦϊο 
ΤΏΔΡΡΘ. δ]θ ΑὐδρΠ θη 65 δά ναυβϑο 
δειράδι Καρυστίᾳ οἷ Ἰαΐογ!] οΟΥ]Θη 811 
δρυᾶ υγ. ΙΡΗ. Ταυγ. ν. 1451. ΒΟΉΝ. 

αὐτῶν οτη. Ε΄. 
45. διίστη Β.Η. Οείοιὶ διίστησι. 

““ ΒΘαΌΘΠΒ καὶ ἐκέλευε 58{15 ἀοοοί νο- 
ΤΆΤΩ 6858 Βουρύθγδιη διίστη.᾽" 50ΗΝ, 

συλ. οὖ 8515 ἀδΙποθΡ8 960--40 ΡΙῸ ξυλ. 
ΒΩ): 

ἐν τῷ Πειραιεῖ] ἐν Πειραιεῖ Κ΄. Μά. 
Δα 5. 26. 

26. ἡδέως δὲ Β.).Ν. Οὐείετϊ ἡδέως. 
νομίζεται) 1)6 τηογα 1 ,ΔΟραηοη]ο- 

ΤΠ ἀἸοίατη δα Ἀδιρα}}]. [Δο66, ο.12. 
ΝΟ] 1465. δὴ 1άθιῃ, ΡΟΪΥ ὈΙδαδ Π]1π8, 
4αθπη ροβῦ Αρθβ11αὶ ἴῃ Αβίδιη Ὄχρβαὶ- 
ὈΟΠΘΠῚ δΔοσαβανῦ πιῦ ΠΧΌΤ] Ομ απ 
ὑπέρπαχυς οΥαΐῖ, ᾿γΒΔΠ 66}, τοίδγθηΐε 
Αρδίμαγομϊαθ ἀραιὰ ΑΥΠθηθοιιπ 12, Ρ. 
βαο ΘΚ ΘΕΝ. 

τοῦ Πειραιέως Β., 4] ΡΥ. -εῶς, Ὁ.Υ. 
Πειραιέως (.ΕὉ. (ὐδίοτ! Πειραιῶς. (πῇ. 
Β. 2460 55,5) 38..||η 50; 20. 

καὶ Κηφισοφῶντα] Ῥτορίογ Δα αἸατη 
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Λακεδαίμονα, ἔπεμπον δὴ καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ κοινοῦ ἐκ τοῦ ἄστεος 

λέγοντας ὅτι αὐτοὶ μὲν παραδιδόασι καὶ τὰ τείχη ἃ ἔχουσι καὶ 

σφᾶς αὐτοὺς Λακεδαιμονίοις χρῆσθαι ὃ τι βούλονται" ἀξιοῦν 

᾿ ἔφασαν καὶ τοὺς ἐν ΠΕειραιεῖ, εἰ φίλοι φασὶν εἶναι Λακεδαι- 

28 μονίοις, παραδιδόναι τόν τε [Πειραιᾶ καὶ τὴν Μουνυχίαν. ἀκού- [28] 
᾿] Ι 9 “ 8 Α ψσψινν 9 ὔ 

σαντες δὲ πάντων αὐτῶν οἱ ἔφοροι καὶ οἱ ἔκκλητοι, ἐξέπεμψαν 

πεντεκαίδεκα ἄνδρας εἰς τὰς ᾿Αθήνας, καὶ ἐπέταξαν σὺν [΄αυσα- 

νίᾳ διαλλάξαι ὅπη δύναιντο κάλλιστα. οἱ δὲ διήλλαξαν ἐφ᾽ ᾧτε 
ἣν ἊΣ Α ,“᾽ ᾿ τὶ ’ ς ’ Α 8. 5 Α ς ΄- 

εἰρήνην μὲν ἔχειν πρὸς ἀλλήλους, απίιεναι δὲ ἐπὶ τὰ ἑαυτῶν 

ἕκαστον πλὴν τῶν τριάκοντα καὶ τῶν ἕνδεκα καὶ τῶν ἐν τῷ 
»“» ΄“ “ , 

Πειραιεῖ ἀρξάντων δέκα. εἰ δέ τινες φοβοῖντο τῶν ἐξ ἄστεος, 

80 ἔδοξεν αὐτοῖς ᾿Εἰλευσῖνα κατοικεῖν. τούτων δὲ περανθέντων 

Παυσανίας μὲν διῆκε τὸ στράτευμα, οἱ δ᾽ ἐκ τοῦ ΠΕειραιῶς 
᾿] ’ Α - Ψ ο Α 3 Ψ » ΄-“ 

ἀνελθόντες σὺν τοῖς ὅπλοις εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἔθυσαν τῆ 

Δ ΠΙου τὴ τοὺς ἰδιώτας σορυ]απὶ καὶ 
ἀοἸοπάδτη σθηϑι ΥΥ γυθηθΔοι5. Π)6 
Μεϊοίο ἀϊοίππη βαρτᾶ 6. 3,39. ΘΟΗΝ, 
Π6]6νὶ, οπλϊββαῃ, αὖ ν]αδίαγ, ἴῃ Υ., 
46. αὸ ἰδοθίαγ. [}ἄθὴη οὔ 86- 
4688 τε. 

Μέλητον Β.Ο.Β.Ε. Ὄ Οδίοὶ Μέ- 
λιτον. 

47. ἔπεμπον) προθύμως ἃηΐθ ἔπεμ- 
πον ΘΧ 8. 26 οὕτη ΒΙ0η0 ΠΟΥΓΙΡίο]8 Ο. 
ν6] ΒΕ. ϑθαιθῃβ καὶ οἵη. Ε'., 51 τϑοΐθ 
ὨοΐδίΈΠ. 

οἱ ἀπὸ τοῦ κοινοῦ) ὥ'΄ι «π΄ ἀΘΟΘΙΏΥΙΓΙ 
5.24. ΒΟῊΝ. 

38, πάντων αὐτῶν] πάντων Ἐ'. 
οἱ ἔκκλητοι Ηἰς δ 81101 πάθτη αα] 

ἄρ 2. 2 Θ. ἢ ἐκκλη σία. 
ἐφ᾽ ᾧ τε] ἐφ᾽ ᾧ 50. ἘΚ. ΑἸά. οοΥΥ. Η.1. 

“ς Βρ4 Ἰηΐτα 3, 5,1. ἐφ᾽ ᾧ τε. 50ΗΝ. 
πρὸς Ν. (ὐεἴουῖ ὡς πρός. (Οὐοηΐ. 

ΥΆΓ. ΒΟΥΙΡύΤΓϑ 1, 6, Ρ. 
ἑαυτῶν] αὑτῶν Ἐ. 
ἕκαστον Β.Ο.Ὁ.Η.Ψ. Οὐδίθιὶ ἑκά- 

στους. 

καὶ τῶν ἐν---δέκα οἵη. Β. 
τῷ Πειραιεῖ] Πειραιεῖ .Η, Ια. 

δ Πηοῦ. Δα 5. 26. ““1)6 τ 'ρϑὰ Οὐγηθ- 
Ἰππι8 'η ΓΠΓΆΒΥ θΌ]Ο : 26 φιΐὶ ργζίου 30 
ἐψγαηηοβ οἱ το, χιῦὴὶ ροδίθα ργωίουϑϑ 
ογθαΐὶ δι ρογίογὶβ ΠΟΥ͂ οὐ ἰοἰϊέα 5 6- 
γαμέ τὶ, αὐβοογοηίι" θωδὶϊο: πθὺθ 
δοπα ριιῤἰϊοαγοηέι" : τοϊριδίϊοι ργὸ- 
οὐ αἰΐο ροριῖο τοααογοίιν. ἴ0] τπὰ]6 
ἄδοθιη ΡΊγθοοὶ ἀυΌ ΠΟ ΐθ5. οατη ἀθοθπη- 
ν]Γ]8. Ροβίθα σοηβυ 1018 ρϑυτητιίατὶ πηο- 

παϊῦ ΤΑΥ]ΟΥΙΙΒ ἴῃ νἱΐα [γβῖθθ Ρ. ΙΟΡ. 
Ετίατη Μογιβ ἃ βθῆϑβιι Π]115 00] Δ Ό6Γ- 
γανὶῦ, {τιρηΐα νἱτοόσιτηα διιοίογ[αίθιη 
ἃ Ῥαυβδηϊα τηπιηϊΐατη ραΐδη8. [ἢ ἸΟΟῸ 
Απαοοϊα!5 Ρ. 12, 18 : Καὶ οὐ μνησικα- 
κήσω τῶν πολιτῶν οὐδενὶ πλὴν τῶν 
τριάκοντα καὶ τῶν ἕνδεκα, ἸΏΒΟΓΘΠαα 
6888 ψευθὰ καὶ τῶν δέκα οτιπὶ Ν᾽ Δ]6510 
Ετηθπά. Ρ. 41. οοηίτα Βοδιβκίατη πηο- 
πα ΒΙυο [,δοΐ. Απάοοϊά. Ρ. 196. 
5ΟΗΝ. 

᾿ἘΕλευσῖνα]) τὴν ᾿Ελευσῖνα ἃ. ΑἸΙΑ,, 
σου ρθη ΚΕ Η.1. 

30. περανθέντων) [ἃ 5ΟΓΙΡΒ1 ΟΕΠῚ 
ὙΥγΟ ΓΘ Δ ΟΠΪΟ ΡτῸ βουιρύαγα ΠΡΤΟΥ ΠῚ 
περαιωθέντων. [ἴα Ἰηΐτα 5, 2: Δόξαν- 
τα ταῦτα καὶ περανθέντα. ΞΟΗΝ, Πε- 
ραιοῦσθαι 515 8806 ῬΓῸ 8]ΐ6γῸ 1Π|αύπαπα 
ποίαν ΥΥγίίθηῦ. ΒΙ10]. οὐ. νο]. 3, 
Ραγί. 4, Ρ. 43 8664.» ΠΟῚ ΟἸΏ 5518 αππαθι18 
Η [ἜΒ ΟΠ] Θ]οΒ518: Περαιούμενοι, τελει- 
ούμενοι, Περαιωθῆναι, τελεωθῆναι. αἴ 
ΔΡΡαγθαΐῦ γιθ τη 6586 5815 δΔη Ἰ] ἉτΊΤη, 
οὐ ρὙΔΙΏΤΠΑΤΙΟΙ5 οοτίθ, νοὶαΐς ὑπβία- 
1810, τ! παπιθητιμη. 

διῶκε οϑύ ᾿ξ ΓΌ ΤΩ 3. 2. 20. Θἷ 4. 4. 10. 
Β6α ἀφῆκε 5» 3» 25. διαφῆκε 3, 2, 24. 
οὗ 4, 4. 12. 51π6 ναγοίαίθ. 5ΟΗΝ. 

Πειραιῶς] Πειραιέως Α.Β.0..Ε.. 
ἔθυσαν; 1 γ5185 οοηΐγα ΑροΓαΐ. Ρ.499: 

᾿Επειδὴ δὲ διαλλαγαὶ πρὸς ἀλλήλους 
ἐγένοντο καὶ ἔπεμψαν οἱ πολῖται ἐκ 
Πειραιῶς τὴν πομπὴν εἰς τὴν πόλιν, 
ἡγεῖτο μὲν Αἴσιμος τῶν πολιτῶν, οὗτος 
δὲ συνηκολούθει λαβὼν τὰ ὅπλα---ἐπει- 
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4ο βουλος ἔλεξεν, Ὕ μεν, ἔφη, ὦ ἐκ τοῦ ἄστεος ἄνδρες, συμβουλεύω [29] 

4 -- 
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᾿Αθηνᾷ. ἐπεὶ δὲ κατέβησαν οἱ στρατηγοί. ἔνθα δὴ ὁ Θρασύ- 

᾽ 4 “ δι δα Ε ,ὔ ς 5. ἢ ἤ 8 5 , 
εγὼω γνωναι ὑμᾶς αὐτοὺς. μαλιστα δ᾽ ἂν γνοίητε, εἰ αναλογι- 

“(Δ ’ Εἰ νας , ᾽ὔ Ψ ᾿ “ Β “ " 

σαισθε ἐπὶ τίνι ὑμῖν μέγα φρονητέον ἐστίν, ὡστε ἡμῶν ἀρχειν 
. "»“" ’; ’; ’ ᾿] ν} .Ὶ « Α ΤΩΣ ’ὔ 

ἐπιχειρεῖν. πότερον δικαιότεροί ἐστε; ἀλλ᾽ ὁ μὲν δῆμος πενέ- 
“Ο. Υ ΄ 

στερος ὑμῶν ὧν οὐδὲν πώποτε ἕνεκα χρημάτων ὑμᾶς ἠδίκηκεν" 
ς “- Α ’ ι ΕΣ » κ 3 Ἄ“ τὰν] 

ὑμεῖς δὲ πλουσιώτεροι πάντων ὄντες πολλὰ καὶ αἰσχρὰ ἕνεκα 
’ ’ 9 Α Α ’ ““λ ς “- ’ 

κερδέων πεποιήκατε. ἐπεὶ δὲ δικαιοσύνης οὐδὲν ὑμῖν προσήκει, 
, 4. ἦν 3. δ ’ δ, ἃ ,ὔ , Α “ἡ 

σκέψασθε εἰ ἄρα ἐπ ἀνδρείᾳ ὑμῖν μέγα φρονητέον. καὶ τις ἂν 
' ’ ’ ’ « «ς 2 ’ Ν “ ὁ 

καλλίων κρίσις τούτου γένοιτο ἢ ὡς ἐπολεμήσαμεν πρὸς αλλή- 
" " ᾿Ὶ ’ 7 ς ’ ἂν Α - 

λους; ἀλλὰ γνώμη ᾧαιητ᾽ ἂν προέχειν, οἱ ἔχοντες καὶ τεῖχος 
Α “ Α ’ Ἁ , ’ « Ἁ 

καὶ ὅπλα καὶ χρήματα καὶ συμμάχους Πελοποννησίους ὑπὸ 
“ κ ’ 

τῶν οὐδὲν τούτων ἐχόντων παρελύθητε ; ἀλλ᾽ ἐπὶ Λακεδαιμο- 
’ ι ᾽ , ’ ὍΣ Ξ σι 6 ὰ ι 

νίοις δὴ οἴεσθε μέγα φρονητέον εἶναι; πῶς, οἵγε ὥσπερ τοὺς 
, ΄ὸ ἊῚ 

δάκνοντας κύνας κλοιῷ δήσαντες παραδιδόασιν, οὕπω κἀκεῖνοι 
« “ ’ Ψῳ. κ9 ’ ᾽ὔ ἢ ς ᾽ 

ὑμας παραδόντες τῳ ἠδικημένῳ τούτῳ δήμῳ οἴχονται ἀπιόντες : 

δὴ δὲ πρὸς ταῖς πύλαις ἦσαν καὶ ἔθεντο 
τὰ ὅπλα, πρὶν εἰσιέναι εἰς τὸ ἄστυ---οὐ 
γὰρ ἔφη δεῖν ἀνδροφόνον αὐτὸν ὄντα 
συμπέμπειν τὴν πομπὴν τῇ ᾿Αθηνᾷ. 
5ΟΗΝ. 

ἐπεὶ δὲ κατέβησαν οἱ στρατηγοὶ] 
Οὐτὴ βεααδίι" 5. 42: Εἰπὼν δὲ ταῦτα 
-ὁΟὀνέστησε τὴν ἐκκλησίαν, τη] ΘΒ. 1 
1πη646 Εὖ ἀδθθβϑθ πος ἴῃ ἸΟΌῸ τηθη ΠΟ Π ΘΙ 
σΟΠΟΙΟΠΪΒ οΘοηγοοσαΐοο. [)6 ἀοἴδοίςα τηο- 
υϊδ οἰϊαπι ὙΥ̓γυΘηθΔο ἢ. ““ νΙάθίαν 
4υϊἃ ΟΥ̓ ββιιπη 6888 Ὧ6 σΟΠΟΙΟΠ6 1η- 
αἰοία εὐ μΒαροπάα, ᾿Ἰξοπι 46. 841115. δὔϊδιη 
ῬΓΘΙΟΓ στρατηγούς. [᾿Ἐκκλησίαν 
συνέλεξαν ροϑί κατέβησαν δααι!ύ "ΠΝ. 1. 
ΗΔ] εγίβτη '"ΓΠμ68. ΡΠ] οΪοσ. [πιρὰ. Βαί. 
1840. α. 25. Θεἴοῦ. ΡΓΟΡΟΒΙΠΒ Ρ. 3, 4.} 
ΟΠ 4 διιΐθ πῃ τπδρΊ ΒΓΔΕ 118 ΟΥ̓ΘΔΠΑ]5 
ἴη Πυκνὶ, ἰοςο χα ΔΟΥΟΡΟΊΙΏ, ΠΑΡΘΙῚ 
5011{ἃ [1556 τποποΐ ΡΟ]]χ : ἴαμα 1Ὁ- 
Ἰάθτη σοτηϊα ΠΑὈπθτιιηῦ ΑΥΠΘΠΙΘΏΒ65 
ἴῃ ῬΓΙΟΤΘ ΒΘ Ὶ ΟΠ, Οσἀπ 4ΙΔαΥΙΉρΘΉΓ5 
ΨΙΓΙ5 ᾿πηρουίατη δυτοσαγθηΐ, ἰοβία Τιι- 
ογάϊαο ὃ, 97. Θὕδγο οαηάοιη ἸΟΟΙΙΠῚ 
ΠΟ 1Π16] Πρ ΘΠ αΠὴ 6888 Θχὶ ΒΕ] ΠΊ0, Ὁ] 6 
ψΟΥθῸ κατέβησαν Β5᾽τη] 1Π|6]]ΠρΊ{ 7 
Ἰοοὰ πη ΟΟΙΉ 18 ΠαΌΘΠα15 αἰἸοσδίπιτη 
Πύκνα ἴῃ ἄθργθββο 56 ἄθο]νὶ Ἰαχίαᾶ 
ΘΟΤΌΡΟ]Ϊη ἴα1586ό. ΘΟῊΝ, [μουπᾶπι 
6886 δηΐδ ἔνθα οὔϊδτη ᾿ἰρβϑατῃ οβίθηα!τ 
δος ἔνθα ρτο ἐνταῦθα Ροβίζαμη. 

40. ὑμῖν] ὑμεῖς Υ. 

ἀναλογίσαισθεἼ ἀναλογίσεσθε Α. 
ΑἸα., οουτροηθθυβ Η.1. ἀναλογί- 
σασθε Ἐ. ἀναλογίσησθε Β. 

ὥστε] ὅτε Ἐ, 
δικαιότεροι ἐστέ] ἴΐα αὐτὴ δίθρμαπο 

ΒΟΓΙΡΒΙ ΡΓῸ δικαιότερον ἔσται, ρΡγΓΟθδηΐα 
Δ οο 510 ἴῃ ΑΑαΙ ΔΙ] Π115 Ρ. 20, {ΔΙη- 
δ ΠΙΠὈΥῚΒ. ΒΟΙῚΡΌΒ. ΟἸΠΙΡ 5. ΘΟΠΐἃ 
πἰζοηίιι5. 5ΟΗΝ. 

ἠδίκηκεν] ΓΛΌΥ] ἠδίκησεν. Οοπί. ἀη- 
ποΐ. Δα ΑπδὉ. 5. 4. 6. 

κερδέων] κέρδεων Β.Ὦ)., τυ 5. 21. 
ἀνδρείᾳ] ἀνδρίᾳ ΔΑ... ΑἸα. 
41. κρίσις τούτου] τούτου κρίσις Ἦ. 
παρελύθητε] περιελήλυθεν Ὁ..1). 1. 

ΜΝ. Οὐδίειτ περιεληλύθατε, φιοα πα- 
ραλέλυσθε σοττιρσοθαύ ΝΥ γυθη ὈΔΟ ἢ π18, 
πὖ ΡΟΙΥΌΙΟ 26, 5, 3 : Οἱονεὶ παρεληλύ- 
θεισαν, (ὑϑαιιθοπιιβ τοϑυϊα! παρελύ- 
θησαν, ἀπ ῬτΟΟ] ν᾽ 18. ογαΐ ἢϊς αὰο- 
416 γοβιϊιογα παρελύθητε. 

κύνας βογναν!ῦ "᾽., οἵη. οθίβυὶ. ὥσπερ 
τοὺς δάκνοντας κλοιῷ ἀεἰοεί Ἡ. οἵγε 
τοὺς δάκνοντας ὥσπερ κλοιῷ 1. Ἀδδβρ!- 
εἷξ δα Ἰοσϑῖη ϑο]οηΐβ ἀρὰ Ρ]αΐαγομαπὶ 
ΞΌΙΟΗ. 6. 24: Κύνα δάκνοντα παραδοῦ- 
ναι κελεύει κλοιῷ τετραπήχει δεδεμέ- 
νον, ὉΌῚ ϑίθρῃδητβ αἷΐ ἴῃ 8110 ἰΌτο 
ἸερῚ τριπήχει.᾽ ὅὍΟΗΝ, [ἴα ρ]υτ6β. 
1)6 κλοιῷ δ΄αἸοκθη. οοηΐοτί Εαρο]Ἰη 
ἂρυὰ Αἴῃδη. 6, Ρ. 227 Α. 
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΄'΄ “" “ ΄'. ς Α - ΟῚ Ξ 

42 οὐ μέντοι γε ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες, ἀξιῶ ἐγὼ ὧν ομωμόκατε παρα- 
΄'. ΄ Ἁ “- " - ᾿] “- 

βῆναι οὐδὲν, ἀλλὰ καὶ τοῦτο πρὸς τοῖς ἀλλοις καλοῖς ἐπιδεῖξαι, 
3 Α Α ΄ δ ΜῈ 

ὅτι καὶ εὔορκοι καὶ ὅσιοί ἐστε. εἰπὼν δὲ ταῦτα καὶ ἄλλα τοι- [30] 
ῳ] 4 ΕΔ ’ ’ 5 Ν “-“ ’ - 

αῦτα, καὶ ὅτι οὐδὲν δέοι ταράττεσθαι, ἀλλα τοῖς νόμοις τοῖς 
3 ’ ΄΄ “ς ’ Α ᾿] ’ ἈΝ ’ Α 9 Ὶ 

ἀρχαίοις χρῆσθαι, ἀνέστησε τὴν εκκλησιαν. καὶ τότε μεν αρχας 
’ τὶ ’ 

καταστησάμενοι ἐπολιτεύοντο" 
ςε , Α , " , 
υστερῷ δὲ χρόνῳ ακουσαντες 

ξένους μισθοῦσθαι τοὺς ᾿᾿ὐλευσῖνι, στρατευσάμενοι πανδημεὶ 
5 ᾿] ᾿ Α Α Α Α 3 “ ος ’ 9 ’ 

ἐπ᾿ αὐτοὺς τοὺς μὲν στρατηγοὺς αὐτῶν εἰς λόγους ἐλθόντας 
- Α , τ ’ Ἁ , Ἁ 

ἀπέκτειναν, τοῖς δὲ ἄλλοις εἰσπέμψαντες τοὺς φίλους καὶ 
ς », ᾿Ξ : ᾿ Ἃ ἐδ «“ ᾿ ι 
ἀναγκαίους ἔπεισαν συναλλαγῆναι" καὶ ὁμόσαντες ὀρκοὺς ἢ μὴν 

Α , λα ΄ ς ΄ ’ὔ Α - 

μὴ μνησικακήσειν, ἔτι καὶ νῦν ὁμοῦ τε πολιτεύονται καὶ τοῖς 
“ 93 ’  ς ΄-“ 

ορκοις εμμέεένει ὁ δῆμος. 

43. ἀρχὰς καταστησάμενοι) ἴπ ἰδ 
ἘΠ Ο]Ιθ Διο ποηΐθιη, 4116 ΠῚ ΤηΘη86 
Ἡδοδίοτη θθοπ6 (ππ}1 α16 26) ΟἸγτη- 
Ῥίδα 15 94. ΔΠΠ0 ΒΘοῦη ὁ τηδρ᾽δίγαίατη 
Ροϑαϊῦ Ποάννο τ; 5686. ἀθλππὶ 6 ρ- 
Το ὈΤῚ ΕλιΟ] 61 8111556 τηδρΊβ γα ΠῚ, 
οὖ Δηδγ  ἰδτη 58] [ΘΠ 14 δαὖ 15 ΤΠΘΏΒ68 
ἄσγαββθ, σθηβεῦ Μδηβο ιραγίθ νο]. 2. 
μαγ. 2,. Ρ--΄ϑι, 182. ΒΟΉΝ: (ὐοηΐ. 
ΟἸΠπίοῃ. ΚΕ, Η. ἃ. 00: 

ὑστέρῳ] ὕστέρον, οἰ ἴπ τηᾶγρ. γρ. 
ὑστέρῳ χρόνῳ, 1). 

ὑστέρῳ δὲ χρόνῳ--- ἀπέκτειναν] [,γ- 
55 Εταίοβίῃ. ρ. 123: Μισθωσάμενοι 
δὲ πάντας ἀνθρώπους ἐπ᾽ ὀλέθρῳ τῆς 
πόλεως, καὶ πόλεις ἐπάγοντες, καὶ τε- 
λευτῶντες Λακεδαιμονίους καὶ τῶν συμ- 
μάχων ὁπόσους ἐδύναντο πεῖσαι, οὐ 
διαλλάξαι, ἀλλ᾽ ἀπολέσαι παρεσκευά- 
ζοντο τὴν πόλιν" εἰ μὴ δι᾿ ἄνδρας ἀγα- 
θοὺς, κιτ.λ. [Ι{ 185 ποῖ ΥΘΙῪ ΘΑΒΥ ἴο 
ΤΘΟΟΠΟΙΘ ἴΠ6 βίαϊθιηθηΐβ οὗ [γ8]ὰ8 
8Δη 4 ΧΟΠΟΡΠΟΙ Οἡ {18 Βα ͵ ]εοῖ. Βαΐ 
ῬΘΙΠΔΡΒ νγὸ ΤῇΔΥῪ ΟΟ]]θοῦ [τῸπὶ [Π6 
ΟΥΑΙΟΥ {Ππᾶΐ {Π6 ΟἸΙρΡΆΓΟΠΒ, βθοιηρ' [Πδΐ 
{πον οου]α ΠΟ ἸΟΠροΙ δχρθοῦ δα ἔτῸ πὴ 
ϑρατία, Θπμἀθανοῦγθα [0 Θηρᾶρθ ΟἴΠΘΓ 
Οὐθοῖκ οἰ165 1ῃ {ΠῚ} οι; Ὀὰΐ {Π6ῚΓ 
οσοπαποί μὰ Θχοϊῖθα ρθηογαὶ αἸδβριιϑῦ, 
8 Πα {Π6Υ ὑγογΘ ΘΧρθ]βα ἔτοτη βθνθγαὶ 
βίαϊθβ Ὀγ ΡΈ]1ς Ργοοϊατηδίίοη. 811] 
{πον αἸὰ ποῦ ἄἀτοὸρ {Ποὶν ῥγο]θοίβ οἵ 
ΔΙῚ 10 ἢ ἃ πα τονθηρθ, θὰ Ὀθρδῃ (0 
ΟΟἸ]θοῦ ἃ Ὀοαγ οὗ πιθγοθηα 65 αὐ Ἐ- 
Ἰθι818, ἴοῦ {Π86 ρίγροβο οἵ στϑπονὶηρ 
[Π6 ΟΝ] ννὰσ. ἼΠπ ΑἰΠμθπϊδη ρΌνο η- 
τηθηΐ βθηΐ ουὖ {Π6 ννῆ0]6 ἔογοθ οὗ [6 
οἷν το οὐ8 ἢ {Π18 ΘηΓΘΓΡΥΒ6, δπα Χο- 

ΠΟΡΠΟῊ ᾿π{Ππηαΐρθ8 [Πδὺ [π6 ΟἹ] ΑΥΟὮ 68] 
Ἰθδάουβ νου ἀγαννῃ ᾿πίο ἃ σΟΠΐΈγΘΠ66, 
Δ ηἃ ρὰΐ ἴο αραΐῃ, οἷς. ΤΉ[ΒῚ.- 
ΑΙ... Ηϊβῦ. νο]. 4, Ρ. 218 564. 6. 
1847. 

Ἐλευσῖνι Β..Ε.Ε. Οἴει! ἐν Ἔλευ- 
σῖνι, ὨΪΒῚ φποα ἐν Λευσῖνι Α. 

εἰς λόγους ἐλθόντας ) «[πΒΏ Π18 5. 11: 
δοα αὐ οοἰϊοφιιηι, υϑίμἐὲ ἀοηυϊναΐϊο- 
μϑῆν γϑοθρίι, ργΟρΥ δϑὶ, 967 Τη δια τα 
οοΟηυργοἠμθηδὲ αὐ ραοὶς υἱοίίηιεδ. ἐγιοῖ- 
αἀαπέιν». (Οὐδίογατη Ρ]αἰάσομ5 46 6Ἰο- 
τα Αἴμθη. Ρ. 340 Ε, αἱῦ Ὄχβ]θβ τσϑαὶ- 
1556 1 ὈΓΡΘΠῚ 616 12 Τη6Π818 Βοβατο- 
ΓΪΟΏΪΒ, ΘΔ 6 α16. οἶνεβ χαριστήρια 
τῆς ἐλευθερίας ἀρογα. Μοαογδίομθπι 
Ὀ6111 συγ ὑγγαμηβ Ε]ΘιβΙηθ ῬΟΥ 5 
Θοϑῦι Ἰἰαπαδί Ρ]αΐο ἴῃ Μίθῃθχθῃο ῥ". 
243 Β΄. ΒΟΉΝ. 
ἢ μὴν οἵη. Ε'. ἢ μὴν Β. 
ἀναγγαίους Β 
ἔτι καὶ νῦν] Ια. δηποῖ. δα 3,1, 2. 

μνησικακήσειν] ἘοΥΠα]ατη ἀἰθογϑίὶ 
Θὕ ἸΌΓΙΒ] Λα ΠῚ οχ ρᾶτίθ βουνανὶῦ Αἢ- 
ἀοοΙ65 ἀ6 Μυγβιθ 118 Ρ- 43, 46 οἱ 41: 
Ἔδοξε τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ, Αἰαντὶς 
ἐπρυτάνευε, Κλεογένης ἐγραμμάτευε, 
Βοηθὸς ἐπεστάτει, τάδε Δημόφαντος 
συνέγραψεν. [άθπὶ Ρ. 46: Νόμον, ὃς 
ἐν τῇ στήλῃ ἔμπροσθέν ἐστι τοῦ βου- 
λευτηρίου. Πυγοῦτριιϑ Ρυ- δι Τὴν 
στήλην τὴν ἐν τῷ βουλευτηρίῳ νορᾶΐ 
Το οϑύμθηθϑ Ιμβρίϊῃ. δ. ΩΖ8: Τὴν Δη- 
μοφάντου στήλην, τὶ να ΝΥ̓ΟΙΗ͂Ι ἀη- 
ποίδι!ομθηι. Η]8 τὰ σοηβε 15 Αἡ- 
ἀοοάδ διιοΐοτγο θ]θοίὶ ϑαηῦ νἱρὶηδὶ νἹτ], 
4], τϑβϑίϊαϊα ἀποίογϊαΐθ Ἰθραπη ὅο- 
Ἰοηβ δὲ Ἰ)γαοοηὶβ, δα ἀθγθηΐ, 8ὶ 4188 

Α.Ὁ. 



ἘΒΥΤΕ, 

[ΘΙ ΡΟΣ μη ΘΟΠἸδΟ ΠΘΟΘΕΒΆΤΙΔΒ ἔθοϊβ- 
βοῖ, [)6 ἢἰβ Ναϊθβῖυβ δὰ Ηδγροογαδΐ. 
ΤΣ 107: ἸπίοΓΡ ΓΘ [ΕΓ Ἰοσῦτη Ῥο]]αοΙβ 
8, 112: Οἱ εἴκοσι. τούτους εἵλοντο 
μετὰ τοὺς τριάκοντα τῆς πολιτείας καὶ 
τῶν νόμων ἐπιμελητάς. υο ΠΠ6]1π|8 
Ἰϊῖ65. ΟΡρΡυϊπηθγθηΐιν, απὸ ἀμνηστίαν 
᾿πηρϑαϊγθηΐ, Αὐομϊηο ἀποίουθ ἰθχ ἰἸαΐα 
εβϑύ ἀθ [πα 1ο}}18. ααάτη παροὺ ᾿βοογαΐθϑ 
οοηΐγα (Δ ΠἸπηοἤτιτη ΔὉ ᾿πἰτο. Ραγ- 
ἴθι οἾι8 Ἰθρὶβ αἰϊατη βουνανι Απάο- 
οἰά65. Ρ. 42. Ατοθϊηὶ ἢυ]τ5. τηᾶρσηᾶ 
ὕπτη [αἰ ἀποίουϊίαβ, 46 αὰὸ 1)6πιο- 
ΒΘ Π68 ς. ΤΙ πποογαΐθιη Ρ. 742: ᾿᾽Δρ- 
χίνου τοῦ καταλαβόντος Φυλὴν καὶ μετά 
γε τοὺς θεοὺς αἰτιωτάτου ὄντος τῆς κα- 
θόδου τῷ δήμῳ, καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ 
καλὰ πεπολιτευμένου, καὶ ἐστρατηγη- 
κότος πολλάκις. Δ βομῖποβ 6. Οἴθ- 
ΒΙΡΏ. Ρ᾿. 585: ᾿Αρχῖνος ὁ ἐκ Κοίλης 
ἐγράψατο παρανόμων Θρασύβουλον τὸν 
Στειριέα γράψαντα τινὰ παρὰ τοὺς νό- 
μους στεφανοῦν ἕνα τῶν ἰβένραννεοον 
των αὐτῷ ἀπὸ Φυλῆς, καὶ εἷλε νεωστὶ 
γεγενημένων αὐτῷ τῶν εὐεργεσιῶν. 
[Ιάδτη Ρ. 516. ἀδ θοάριῃ: Ἦν μὲν γὰρ 
ὁ τὸ ψήφισμα γράψας καὶ νικήσας 
᾿Αρχῖνος ὁ ἐκ Κοίλης. ἔγραψε δὲ πρῶ- 
τον μὲν αὐτοῖς εἰς θυσίας καὶ ἀναθή- 
ματα δοῦναι χιλίας δραχμὰς, καὶ τοῦτ᾽ 
ἐστὶν ἔλαττον ἢ δέκα δραχμὰς κατ᾽ 
ἄνδρα ἕκαστον᾽ ἔπειτα κελεύει στεφα- 
νοῦσθαι θαλλοῦ στεφάνῳ. αὐτῶν ἕκα- 
στον---ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῦτο εἰκῆ πρᾶξαι κε- 
λεύει, ἀλλ᾽ ἀκριβῶς τὴν βουλὴν σκε- 
ψαμένην, ὅσοι αὐτῶν ἐπὶ Φυλῆς ἐπο- 
λιορκήθησαν, ὅ ὅτε Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ 
τριάκοντα προσέβαλον τοῖς καταλα- 
βοῦσι Φυλήν. Ῥ. 580. Ροϑυϊς 6ρ]- 

διητηα ἰηϑβουϊρίαμη ἷ8 ἀομπδΓΙ8. 
Απεοαοία Βεκκοι 2. Ρ. 785: Οἷς δὲ 
νῦν χρώμεθα χαρακτῆρες τῶν στοιχείων 
εἰσὶν ᾿Ιωνικοὶ, εἰσενέγκαντος ᾿Αρχίνου 
παρὰ Θηβαίοις (᾿Αθηναίοις ὃ) ψήφισμα 
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τοὺς γραμματιστὰς παιδεύειν τὴν ᾽Ιωνι- 
κὴν γραμματικὴν----Διέταξε δὲ καὶ τὰ 
στοιχεῖα γράφεσθαι, ὡς γράφομεν νῦν, 
Προναπίδης ὁ ̓ Αθηναῖος. ῬϑοΙΠ]Π]οοῦ σατη 
ἢδς ΤΘΙΡῸ ΠΟ δὲ Ἰθρττη τηᾶρπᾶ οἴϊδτα 
Το ραύπιτοθ ΘΟ ΘΥΒΙΟ οὗ τηϊΐαίο Α- 
ὉΠ 618 [αοία Γα1Ὁ. [ΓΑΓΓΘΥ]5 Θηΐτη [0η]- 
Οἶβ 1ῃ ΤΠΟΠΙΠΠΘΠΓ18 ῬΕὈ]1ΟΙΒ αὶ οορο- 
τυὰηΐ, οαπὶ δηΐθα αἸΡὨΓΠΟΠΡῚ ΠΟΙ 68- 
Β6ηῦ 1ῃ τιϑ ῬΕΌΠΟΟ. [ΙμΘρθ5. βἔϊδτη 
ααδβαδπ) ΘΟΥΤΘΧΟΙΙΙηΐ, 8115 Δ 4166- 
τιιηῦ. Οὐ ο αδηη αὐτο} Γ᾿ ΓΑΥ]ΟΥΊΙΒ Ἰη νἱΐα 
Γι γβῖθθ Ρ. 147 8644. 5684 Τ68 118 δοδὰ- 
ΤΟΥ αἰβραίαοπθ ᾿παϊροραί. [η- 
ΒΟΤΙΡΌΟΠΘΒ αΐσΤΟα 6 ΡΘΠΘΓΘ ἢ ΓΘΓΑΓΊΓΩ 
ΘΧ ΔΠ[αἸβδίτηα ΤΘΙΡῸ ΠΟ Α(ΠΟς 
τηθηηουα δαϊΐαβ. ριὈ]οαν!ῦ (ΟΠ ΠΠ]οΥ : 
Δ]ατη ΒαγύΠοΊθτην : 1) δϑογίαϊίοη, 581) 
μ.6 αποϊθηηιθ ]ηδογίρέϊοη, (σγοοφιο γ6- 
ἰαΐυθ αὐῷ ΕἸπαηοοβ αἷο5 Αἐπμόγηοη. 
ῬΑΓ]Β, 1702, 46 οὗ ᾿ρ88 Πἰίθυῖβ δης- 
αυ]8 Βουιρία οϑύ. [ΙΟΏ]ΟΙΒ ΠΕ ΙΘΓΙΒ. ᾿σ]- 
ψγψαΐοβ ΠΟΙΉΪΠ68 Δ]145686 οἰν!ζαῦο5 ΘΔ ΠΏ 
ἴΠ ὨΠΙΗ18 τι8ὰ5 ἔπ1586 ἀοοού ΒαγίΠε]6- 
ΤΥ: ΑΥΠΘΗΙΘΏΒ68 ΨΕΙῸ ῬΙΠΠΠῚ [ἢ 
ῬΆΡΙΠΙοα Δατη]βουαηΐ τηοπππιθηΐα, ΘΟ Πἢ 
Ἰερσεβ πηιΐδηαεθ οὗ 46. ἤΟνΟῸ δχϑβουῖ- 
Ῥεπάδ ββϑθηΐ. Ηϊης Ια Αγ Πα ἴῃ 
Αὐιβαθ 6.1: Ἐλέγχει τὰ γράμματα 
τῆς μετ᾽ Εὐκλείδην γραμματικῆς. [1|- 
ἴθ γὰ8 νϑίπιβίαβ Αὐσοαβ, πονὰβ 24 [0η1- 
(85 ΟἸΘΘΓΘ 1081 Αἰ ΠθμΊθηβθ5. 50] ηΐ. 
ΗἩΙΡροογαίοη 6 ΤῸ ν]οθβϑίπηο ΡὮΠΠΡ- 
ῬΙσΑΓ απ ΠΓΠΘΟΡΟΙΏΡΙ Ὠβίοσγιασιιπ 10- 
στη πῆς ροβαϊ : ̓Εσκευωρῆσθαι λέ- 
γει τὰς πρὸς τὸν βάρβαρον συνθήκας, 
ἃς οὐ τοῖς ᾿Αττικοῖς γράμμασιν ἐστη- 
λιτεῦσθαι, ἀλλὰ τοῖς τῶν ᾿ἸἸώνων. 
5ΟΗΝ. 

ὁμοῦ τε ϑομηριάστιιβ δα. ῬΡΙΊΟΥΪ. 
1011 ὁμοῦ γε, Π͵5Ι αφποα (Οὐ. Ξροὰ Πα τὴ 
(σδ}}1πιπὶ αἸρΟΒΕΙ νἱχ ρούθβῦ αΥΤΙΠῚ γε 
ΡΓθαΐ 8Δη τε. 



ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΒΛΛΗΝΙΚΑ. 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ. 

ΚΕΦ. Α. 
κ ’ , ’ ι Α ’ 

Ἢ μὲν δὴ ᾿Αθήνησι στάσις οὕτως ἐτελεύτησεν. ἐκ δὲ τούτου 
΄ Δ Ἀ 

πέμψας Κῦρος ἀγγέλους εἰς Λακεδαίμονα ἠξίου, οἷόσπερ αὐτὸς 
; Ων 5" “ Ἁ . , ’ ’ὔ 

Λακεδαιμονίοις ἣν ἐν τῷ προς Αθηναίους πολέμῳ, τοιουτους 

καὶ Λακεδαιμονίους αὐτῷ γίγνεσθαι. οἱ δ᾽ ἔφοροι δίκαια νομί- 
᾽ ᾿] Ἂ ’ ΄ ’ ’ . ’ὔ 

σαντες λέγειν αὑτον, Σιαμίῳ τῷ τότε ναυναρχῷ ἐπεστειλαν 

1. Κῦρος] ΟΥτ8 ΠῊ]ΠΟΥ, ἰγαΐου Αὐ- 
ἰΑχουχὶβ, οα͵]π8 ΘΧΡΘαΙ ΟΠ ΘΠ σΘ]ΘΌτα- 
ν᾽ Χοπορῃοπῦβ Αμαθαβὶβ Ογτὶ. Χο- 
ΠΟΡΠοΟηίθιη οαπὶ Ουὐγὸ ἴῃ Ῥουβίδπῃ 
ΔΒΟΘΠΊ556. ΔΙΌΠοπΐθ Χοπεοποίο (Ὁ). 
94; 4: τηομϑύ Πιοάογαβ οὖ ΠΙΟρΡΌΠ 65 
Τοτῖ. 2, »5. Οὐπῖνα [μγομονιιβ πδης 
Ογεὶ ὀχρθαϊποηθιη δα Δηπιτη 2. ἰη- 
Θαηΐθ πὴ ΥΘίθγ ΘΠ 8Π}) 6586 οαπβοῦ ΡΓθ- 
[αἱ. Δα Ἰπίογρυθίδ!μθι (8 1οὰπὶ Α- 
ΠΑθα5. Ὁ. 29, Οὔΐὰβ ΟΡΙΠΙΟΠἾΒ. ἀΓρτι- 
τηθηΐβ, δαϊα!ῦ τη 1)᾽Ββου 06 : 527 ὦ’ 
Ἑροοΐθ ὧδ ἢ Εωρόαϊί. ὧἀθὁ Ογγιβ, ἴῃ 
Αοὔβ Δοδάβπηϊθο [ηβουὶρῦ. νο]. 46. 
5ΟΗΝ, Ἐχροαϊδοη οἱ Ογγαβ: ἐπὶ 
ἄρχοντος Ξεναινέτου. ἸἸορ. 2, 585. 
Π)ιοᾶ. 14, 19. ἈρΥΘ6Β ἴῃ [Π18 ἀαΐθ. 
Βαυΐ Ογγιδβ βεῦ ουΐ τῸΠπι ϑαγα 18 δ ,ΌΥ6 
τη  ἀβιιηΠ6 Υ ; ΘΟΠΒΘΟ]ΠΘΗΠΥ Ὀθίουθ [Π6 
ως οἵ Μέίοον, (Ο]. 94, 3) νγγὰ8. θπαβά, 

ΟἹ Χοπορῃοη ΑΠᾶ0. 1. Θηπχηθγαΐθϑβ 
δου εἰσ Υ -ἰουν ἀἀνβ οὗ τπᾶυοἢ, πα 
ΠΙηοίγ-οἸρηῦ ἄαγβ οἱ γοϑί, Ὀϑίουθ [Π6 
Ὀαι16 οἵ υπαχα. Απα {πᾶὶ Ὀας]6 
νγὰ5 Τοπρης ἴῃ {Π6 απ: ἴου {Π6 
Οὐτθθκα παᾶ σϑδοῃοα Αὐμηθηΐϊα ἴῃ {Π6 
ψ]ΠΐοΥ. ΑΠΔΡ. 4, 3.12. ΘδΙΩΪα5 ννᾺ8 
[πΠ6 ᾿Δοθαἀφιηοηἶὰη ναύαρχος ΜΏΘΗ 
Ογγιιβ βοῦ ουῦ: Σαμίῳ τῷ τότε ναυ- 
άρχῳ Χοπορῇ. ἢεὶ]. 4,12,1. ΟἿΝ- 
ΤΌΝ. Ε. Η. ΟἹ. 94, 4. 

πέμψας ἀγγέλους) Πτιτ5 Ἰορα ΟΠ Ἷ8 

ΠΟῚ ΤΡ] ἴθ Απαθαβὶ ΝΟΟβίου ; δἵ 
νΈῸ Πιοάογιβ 14, 190. Εχ θρἰβίοϊα 
ΟΥτὶ ρίατα τοίογε Ρ]ααγομβ ἴῃ ΑΥ- 
ἰάχοῦχο ο.6. 56ΗΝ. 

οἷόσπερ αὐτὸς Λακεδ. ἦν] Οὐοπῇ. 1, 5. 
Σαμίῳ] Πιοάοταβ. Σάμον Δρρεὶ]αΐ. 

[Θυο ἀθ νἱῆϊο αἰχὶ δα ϑορῃ. π68. ν. 
Σάμιος οὖ Σάμος. [,.ὄ 7.7] ΡΙ]αΐαγοἢιι5 
βουίδιθη δα ΟἸθαγοῃιι πὶ τη Ββα ΠῚ τη6- 
τηογαΐ, ὑπηρετεῖν Κύρῳ πάντα ἸὈ6η- 
ἴθι, οᾶρΡ. 6. ϑοηΠοοῦ ΟἸδαγοι5, Βγ- 
Ζαη σα αὖ οἰνιαΐοτα σΟΠΕΙΠπογθί, 
τηΐβϑιιθ ἔποσγαΐ : 5864. ὑυσαπηϊάθιη τηο- 
116 η8, ΒΌΡΙηΪθ80 Ῥαμίποιϊάθ, ο]θοῦμϑβ, 
ἀεϊπαδ δα ϑ}] γὈτίδτη νἱοίπβ δα Οὐγατ 
ἴῃ Ιοπῃΐδι ῥτοξιρὶῦ, παυταπίθ [9)10- 
ΑΟΥΟ 14, 12. οἴ οχ ραγίθ ῬΟΙγθθΠῸ 2, 
2, . ΑἸΠΘΓ το πᾶταῦ ΑΠΔΌΔΒ18 
ΟΥὐτὶ 80 ᾿πῖῦὸ ΠΡΥῚ βοοσμάϊ. (ὐδίθγατη 
βαἄθπη ΑΠΑΡαΒῚ8Β 1, 4. Ογτο, ἀυτῃ 
[5515, τηδυϊτηὰ ΟἸΠ]οῖΘ αγῦθ, νϑυβᾶ- 
Ῥαΐαν οἴιπὶ ΘΟΡ 18, δά νθηἶββθ οχ Ρεϊο- 
ῬΟΠΊΠΘΒΟ ΠᾶνΘ8. 232 ατιοθ ῬυΓΠΑΡΌΤα 
Τ᾿ Δοραξοιμοηϊο, τοίου, αὰὰθ θη Τὴ 
ΒΡ ΤΩΪ5585 [1558 Γθοίθ βιβριοαίαν Μο- 
15, απ αι ἴῃ Αβῖα Ἰατὰ δᾶ- 
ΓαἸδβϑῦ Ὁ ᾿π1610 οτὴ Ῥδιοὶου 8 ἴουίθ 
ὨΔΥΙθιι8, οὑτὰ Οὐτῖδ ΘΧΡΘΟΙΠΟΠΘΠὰ 
ΠΊΟ]ΙΓΘΕΤΙΓ.--- Ἰβοογαΐθϑ ἀθ ρᾷοθ Ρ.1708. 
ΟἸΘατο τη. οἰπὶ ΘΧοΡοϊτι ΔΟΨΘΓΒΊΙΒ 
Ῥαυβὰβ ΠΊΒΒΙ1ΠῚ αἷΐ ἢ πο δηΐθᾶ ᾿Π1ρ6- 
Γι ΠΔ σοββίβϑο ὉΠ] τη, βθα ἐκ τῆς ἀτυ- 
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ε κε ’ " , ΤΑ Ξ « 
ὑπήηρετειν Κύρῳ, Ε ΤῈ δέοιτο. κακεινοὸς μέντοι προθύμως οπερ 

"» ’ὔ [2 ΄- ΕΣ ᾿ Ἁ ς ΆΓῚ ΄ Ἁ Α “- 

ἐδεήθη ο Κῦρος ἔπραξεν" εχῶν γὰρ τὸ εαὐτοὺῦυ ναύτικον συν τω 

Α Ν “ ’ 

Κύρου περιέπλευσεν εἰς Κιλικίαν, καὶ ἐποίησε τὸν τῆς Καιλικίας 

ἄρχοντα Σιυέννεσιν μὴ δύνασθαι κατὰ γῆν ἐναντιοῦσθαι Κύρῳ 
’ εὗας. ’ ε ι ζ - ’ , 

2 πορευομένῳ επτι βασιλέα. ως μεν ουν Κῦρος στράτευμα Τε 

’ κ γε 5 4} Ὁ κι Υ͂ τ Ἁ 9 ΑἉ ἣν ἐδ ε Υ̓ 

συνέλεξε καὶ τοῦτ ἐἔχὼν ἀνέβη επι τὸν ἀδελφὸν, και ὡς ἡ μαχῆ 

πε ΟΑδυς, .] ; ἈΦ ᾽ , " ᾽ ΠΕ 
ἐγένετο, καὶ ὡς ἀπέθανε, καὶ ὡς ἐκ τούτου ἀπεσώθησαν οἱ ᾿ λ- 

Υ͂ ΄σ 

ληνες ἐπὶ θάλατταν, Θεμιστογένει τῷ Συρακοσίῳ γέγραπται. 

χίας τῆς συμβάσης αὐτῷ περὶ τὴν ἤπει- 
ρον ὀνομαστὸν γενόμενον (ἀγόθ608 861- 
ψάΆ556 οχ Ροίβια γσϑαθιηΐθβ, Οταῖ. δα 
ΡῬΙΆΠΙρρΡ. Ρ. το ἃ. ΟΗΝ. 

ὅπερ Β.Ο..ΕὟ. Οὐ ἰεογὶ οὗπερ. 
Οὐοπίτα ρϑοοδίατη Ἰηἶτα 7,1, 20. 

τῷ Κύρου] τῷ τοῦ Κύρου Β., 56α τοῦ 
ΘΔ66Π1 τηδηιῖι αο]οθίο. 

εἰς Κιλικίαν) ΕἸπροθαῦ Ογτυβ ροτγῇ- 
ἀἴαπη οἱ ἀδίθοιομθιη δ] ]αδτη τθρι]ο- 
τῖιπῇ (ἸΠΟἷδθ ἃ τορθ ῬΟΥΒΆΓΌΙΩ, ΔΠΠ0- 
ἰαηΐθ !):1οάοσγο. "᾿Δηρὶΐ ΠΟΙ ΒΤ 
ἈΑΠΔΡΑ515, βαα βαθοῦβευγο. 5ΟΗΝ, 

Συέννεσιν) ῬΓΟΡΥΠΠῚ ἔδγθ Ομ τι5 
ΟἸΠοῖδ τορι] ποιῆθῃ, αὖ ροβί ϑίδη- 
Ἰοϊατη δα βοῆ. Ῥεγβ. 226. δῃηποίαν! 
γε ββοιησ. δὰ Βιοάογαμη 14, 20. 
5ΟΗΝ. συγγενέσθαι ΚΚ. 

2. Θεμιστογένει] ΡὈ]αΐΑγο 5 ἀ68 
ΟἸοτῖα ΑΥΠΘηἸθηβίθτη Ρ. 345 Εἰ : Ξενο- 
φῶν αὐτὸς ἑαυτοῦ γέγονεν ἱστορία, 
γράψας ἃ ἐστρατήγησε καὶ κατώρθωσε, 
καὶ Θεμιστογένη (λέγει Δαν [,δοη- 
Εἰανῖιβ: [ἔφη [Καβίθγαϑ : 81 αυἹα δα- 
ἀδπάμστῃ, ραγ οὶ ρίπ ἀρίϊα8 οϑύ αδιη 
1ηα]οδίνιιβ [,.}).7) περὶ τούτων συν- 
τετάχθαι τὸν Συρακούσιον, ἵνα πιστό- 
τερὸος ἢ διηγούμενος ἑαυτὸν ὡς ἄλλον, 
ἑτέρῳ τὴν τῶν λόγων δόξαν χαριζόμε- 
νος. Ηδος [ζᾶ 511 Ρ]}1ΟἸ6 ροβιΐα, Π8]}]0 
ρσαχμηθηΐο οοηδβιτηαία, Πάθπη νἱχ τθ- 
Ρουϊοηΐ, σουΐθ ΠΟ ΠΊΘΙΘΗΓΙΥ ΤηΔΡΊΒ, 
4υδηι ααδ ιι1448 Ὠαροῦ : Θεμιστογέ- 
νης Συρακούσιος ἱστορικὸς γέγραφε 
Κύρου ἀνάβασιν, ἥτις ἐν τοῖς Ξενοφῶν- 
τὸς Ἑλληνικοῖς φέρεται, 51] 50}]1δοὲ 
ἤμης Ἰοοὰπη ἱπίθρργθίουῖβ, αὐ ΟἸ τη 
ἰλούιτα : φῶ ἐπϑογία ἰθρίέιγ Οαγιοῖς 
Ηἱϊδίογβ. Μουυτη δι 185 βαρ] Οἰ ΤΟΥ 
ἀθ ΒΟ ΟΠ π ΧΟΠΟΡΠΟπίΪ5 ἀθ ΤΠηο- 
τηϊβίορβπο τϑρϑίθγ νο]αϊῦ οχ ἢ.]. Τρ]- 
τὰν τϑοα βηΐ νογίθη ἦα: φίζ ποηυῖ- 
φαΐ" αι Ἰαμαιαΐμν ἴω, ΗἸδίογις αΥγω- 
οἶδ. [Ποϊοπάππι οὐχ 11 γ15 6886 Ἑλ- 
ληνικοῖς, δα! πιπ ἃ ΟΘΟΥΓΘοίογο, 64] 

Ἰοοὶ Η  ]θηϊσογιτη τθοογάδγθίιγ, να! 
Ἰαὰ ΚΚυβίοταβΒ. ἢ. 0.1] Οὐ Ρ]υ- 
ΓἌΥΟΠΟ ἴδοϊῦ διοίου 8601} [δα Θρ᾿βῖο- 
Ια Φοδηηβ ᾿ΓΖοῦζοο 21, ἢ. 22 6. 
Ῥ͵65861. ΔΒΟΙΙΡΌ ἴῃ οΟαϊοθ ῬΑΓΒΙΠῸ 
2644, ε1}] ἃ Κυβίογο [4] ᾿Ἰρβι8. 6886 
Ῥαΐαί Φοδπηῖβ ᾿ΠΓ Ζοῦζοο, βάθη ἴδγο 
ψΘΓΌῚΒ. 81 ΙοοῸ ᾿ηΐτα οἰΐδηαο οχ Η!5- 
[017118] δα δα υ]άδπι; 15 Θηΐτη δἱἷΐ 
ΧΟΠορΡΒοηΐθπι ΟΡΘΥΙ 580 ἀθ ἔχρεαι- 
ὌΟΠΘ ΟΥΤῚ ΡΥΟΘΒΟΓΊΡ51556 ααϊάριῃ Π6- 
ΤηἸδίορΘΠ185. ΠΟΙΏΘΗ, 5864 ροβύπεθς τὰγ- 
8185 ΟὈΠΠπ]8586. τῷ ΧΟΠΟΡΠΟΙ Δαοίοῦ 
6] 5 ρου θογοίασ. [Ὥσπερ καὶ Ξενο- 
φῶν ἐπέγραψε τὴν Κύρου ᾿Ανάβασιν 
Θεμιστογένει Συρακουσίῳ, κἂν ἐπεκρά- 
τησεν ὅμως καὶ πάλιν Ξενοφῶντος κα- 
λεῖσθαι. "᾿ΠδοίσεβΒ Η]δῦ. 7, 937.» Ροδβί- 
αύδτη ῬΒΙΙα ΠῚ ΝΘΙΊΘΒ18 ονΊβατιθ 51- 
τη] Δοτα ΔΡΌΥΔΟΥΙΙ Δ 1851] ΠΟΙΠΪΠΘ 
ἸΠΒΟΤΊΡ51556 πηριηογδν γαῖ, Δα" : Ταὐ- 
τὸ ποιεῖ καὶ Ξενοφῶν τῇ Κύρου ᾿Αναβά- 
σει᾿ ἐπέγραψε καὶ οὗτος γὰρ τοῦ ἐρω- 
μένου χάριν. Κύρου μὲν ἡ ̓ Ανάβασις 
ὑπάρχει τὸ βιβλίον, Θεμιστογένους δέ 
ἐστι τοῦτο Συρακουσίου, κἂν πάλιν ἐπε- 
κράτησε καλεῖσθαι Ξενοφῶντος. ἴΠ0] 
ἐρωμένου, αδηαν]8Β ΠῸΠ Δ]]ΘΠτη 80 
᾿ΠρΘηΪΟ ΧΟΠΟΡΒΟΠΙΙ5, πιὸ ΔηΙτηδ ἀν ον} 
Φασοῦβιαβ Κογηνδοίο δοργίξέοη, νο]. 6, 
Ρ. 62, ἰατηθῃ ᾿ρ5118 νἹ ἀου] ροίεβῦ σοιη- 
πηθηξατη, αππιπὶ Π6 Ῥ] αὐαγ ἢ τι8 4] Θ Τὴ 
48 ΒΟ. 10 ΔΙ Π 46 858 αἸιᾶτη 6Χ ᾿ρ5118 
ΧΟΠΟΡΒΟΙ 5 νου 18 γθβοῖν 1886 ΡυΟαδί, 
Ι,. 0.1] Ιρᾳπουδπηιιβ ΡΥ ΠῚ ΠῚ Δι ΘΓ ΟΥ̓ΘΙΩ 
Βυΐὰ85 βθηΐθηΐθο, αὐᾶτη ΡΒ] ΑΓ τΙΒ 
1086 Θχοορζαββθ ΠΟὴ νἹἀθίαγ ; πθς 46- 
Ππῖγα ΠΙσθῦ Β6Π0}}1} διαοίου ἸΠΠΟΤΆΪ Πδ[1Β 
ΠΌΤ 8118 6χ Ρ] αΆγ 0 Δη Αἰ πᾺ8 Τ6- 
Ροθ θυ. Αποίογιαβ οοσίθ θ᾽ 8 ἴῃ Πᾶς 
ΓΘ ΠΟῊ ΤΠΔ]ΟΥ δύ ΄αδτῃ Ρ]ἴδγοὶ, 56α 
ἔεγθ Ρᾶσ, 1ἃᾷ οϑὲ π8}1ὰΔ. Θιτηρ]οἰζου 
οὐθαθηάθμη οϑῦ ΧΘΠΟΡΠΟΗΙ ΘΧϑυ 1586 
ὕὰτη ΟΡ 8 “ΘΠ βίορθηὶβ ἀθ ΟΥΤῚ οχ- 
ρθη οηθ. Χοπορμοηΐθιη ἰρτταγ ΔὈ- 

Ἰτ 

[27 ΔΑ. Ὁ. 
401. 
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5Β01υΐα ἀθηηαπὶ Η!βίουα ἀτθοα Απᾶ- 
Ῥαβὶπ ΒΟΥ ΌΘΓΘ. ἈΟΡΎΘΒΒΙΙη {1586 ὮΪΩΟ 
ΒΘ]ΌΪ ΓΙ ἀρουΐο ἃγριμηθηΐο. ΟἸἸιᾶγΘ 
ΟΠΪϑῦ ἴῃ ΑΠΑΡαΒῚ αἀ6 Ἰοραίοπθ δὰ 
ΤιΔο ἀφ πη ΟΠΪΟ5. ΠΠΟΠΘΙΘ, οἵ 411ὰ απὲ0- 
ἄστη ποη αἰριῦ, δ «πογαηῦ ἴῃ Η]85- 
ἰοΥα ατοθοα δηπηοΐαϊα. Οὐδ 4α] 6 ΠῚ 
οἸηηΐα 5818 δἱθρδηΐογ αἰβραίανι Μο- 
115, αὶ βίπηα] ἀοοίθ Ἔχρθαϊν!ῦ ποίαβ 
1185 ᾿πίθυϊουθβ ΘΧ ΤΟΓᾺΠῚ οἵ αἸΟΙ]ΟΠ]Β 
ΔΥρυη [18 ἀποίδϑ, ἴῃ αα] 8 ΔΙ]ΘΠ Τὴ 
ἀαοίογοπὶ ἈΠΑΌδθθΟΘ ἈΡΏΟν 856. 510] 
νἶβὶ βαθύ αυϊάδπη νἹΓ] απ 1. χρ]]- 
σανὶῦ Θηϊτη ΙΟΟΟΒ5 1108. ΟἸΏΠ68, ἴη 4]- 
Ῥὺ5 ἀἸββθηθτο ΑΠΔθα815 40 Η!βίουϊα 
Οτεοα νἱβα αἰ; οἸμ]βιῦ [ἈΠ] ΘΠ ἸΟΟ ΠῚ 
ΘΎΑν ΒΒ: 1Π|, απ Θῃη Ἰπαϊσανογαΐ Ν᾽ 68- 
56] ηρ. δα Ηογοαοίαμη 1, 125. ϑ'οἸ]Π]οοί 
Ἐχρδβαμῖο Ογτὶ 5, 497. ἔγαα! Μϑαουπη 
ἹΠΊΡΘΥΙΠῚ {ΓΔ Π8115586 δα Ῥθυβαὰβ ΠΟῚ 
Ρδοίο παρῦϊ8}1, αὐ Ογτορθαϊα τοΐοσί 
7. 5» 19, 568. θ6110 βαθαοῖοβ Μβάοβ 
ΒῈ 1558 Ἰπρτπὶ Ῥογβασιιπη. Αἴααθ Ἰΐα 
οἰΐατη Ηδγοαοίιμβ 1, Ρ8. 54. θυ 
μος ἀιρυτμηθηΐιπι ρουποῦ ροῦϊα8 δὰ 
ἤάθη ΟΥὐγορεθάϊο Πβίουϊοαπη, 8115 
Ἶαπὶ ἀοσαμηθης]5 Ἰαθοἔαοίαϊατη, ΤηΔρῚΒ 
οἴϊατη ᾿ππ]ηρθηδπι, ααᾶτη δα Απᾶ- 
Ῥαβθοβ ποίου αΐθη ᾿ηνθβρδηάδιηη. 
5ΟΗΝ,. [ΤΠιρυτοπηΐιβ ἴῃ ᾽ια Χβοπο- 
Ῥῃοπίβ, Βιίοσγαρο τἡυυογϑοίίθ, αη- 
Οἱθηγι6 δὲ ῃιοαϊθγηθ, νο]. 51, ΡδυΊβ, 1828, 
Ρ. 388, ροβίψιδπι αἰχογαῦ ἀ6 ορίηἱο- 
Ὠΐθ1ι5 Θουαη αὶ ΑΠΑθδβΙη δῦ 6586 
'ΓΠΟΙἸβίορ ηἾβ, ΠῸΠ ΧΘΠΟΡΠΟΠΙ5, δπΐ 
ΡΥ Χοπορμποηΐθαιη οἰϊαπη "1}16- 
τηϊβϑίορθηθαμη “δ πα δὴ ΘΧϑΌ 1586 Ρὰ- 
ἰαββθηΐ, το᾽θοθγαίαθ ρυϊόγθιη, Δα : 
““ Μαῖβ, οοϊτηιηθηΐῦ ἄοπς ΘΧΡΙ ΠΟΙ 66 
απ Χόπορμποῃ αἱΐ ἀθ ᾿ΙΠΠπέτηϊδίορὸῃθ ὃ 
Οη ρϑαΐῦ ᾿πα! θυ ἄθιχ βο] αΠ]10η8. [μἃ 
ῬΓΘΠηΪὸγθ, 4 ὍΠ Π᾿ἃ Ρᾶ8 ἰτοιινό {γὸβ 
ῬΓΟΡΔΌ]6, οϑῦ ἀοππόβ ρὰγ Ε]αΐαγα 8 
1. ο.; 1 αἰὖῦ φὰθ Χέπορῃοῃ ἃ τη18 80} 
Οανταρθ 50 16 σομηρίθα ἀ6 ΤΠ Ππέτηϊβίο- 
σὲηθ, ἀἥη σα οη οὐλζ Ρ]115 46 σομῇδησθ 
ἃ 66 4] γ αἰϑαὶϊῦ 46 Ἰ]-τηδτηθ. (Ηδης 
Τα ΟΠ πὶ Ῥγο ὈΊ]θτὴ τθάαοσο βίθαι- 
οὐ αηῦ δὴν ἀοοίαβ ἴῃ ΕὈγοῖση, Πουΐοιυ 
1820, ϑϑρί. Ν. 8, Ρ. 477 564. εὖ Ἅ44- 
σΟ δῖα. Κογηνβοθίο Θολγβέοη, νοὶ]. 6, 
Ρ. 064-72. ἴ,. 0.) ΠΠ 8᾽ δηβϑυϊνσαϊῦ 46 
οϑὺ Πβίουιθη αὐγαὶ α᾽ΔΡοσγαὰ αϊ ρὰ- 
ΤαῖγΘ 50 ΟἸΥΤΆΡΘ 0118 ΠῚ ΠΟΠῚ 511- 
ῬοΒβό, οἵ 418 Β0ὴ ῬΙΌΡΓΘ ΠΟῸΠῚ ΠὟ Δαγαὶϊί 
ὅι6 τὴῖβ αιιθ ρ]τι5 ταγα ; ο᾽δδύ δὴ ει 
66 416 6116 βοο]αβίθ οἰδό ρᾶγ ᾿Κπβίου 
]. ο. Τῤασῖσθ βο] 0 4116 16 ῬΥΓΌΡΟΒΘ 
σοπβιϑύθ ἃ δατηθίίγ 19, ααΐθῃ οἰοῦ 1] 
ἃ Θχὶϑίό τῇ οανταρο 46 ΠΠ πέτηϊβίορὸμο 

41 σομηργθπαῖΐ 1 ΗΙβίοϊσο 46 1ὰ τοὸ- 
{ταϊῖο 4685 Π1χ- Μ1186 βθα]θπηθηΐ [ὰ8- 
χαδὰ Ροπί- Επχίη; 29. 46 Χέπο- 
ΡῬῇΟΠ ἃ οοτηροβό οὐ ρῃθ]ό 165 Ηεὶ- 
Ἰόέπιαιιθβ δὴ ἀθιχ [οϊβ. [288 ΤπΠῸῃ 
Ὠγυρούῃδβθ, ποτα ΠΙβίουθη δαγαὶ 4᾽8- 
θοτα ΡᾺὈ]16 16 σοπιρίόηιοηέ ἀε Τ᾿ ουυγασο 
αὁ Τἠιμογαϊαο, ς᾽ 65 -ἃ-αἴτα, 1 Ηἰβίοϊ"8 
ἀθ ἴὰ σιθιτα ἀπ Ῥεϊοροηπῦβθ, ᾿αβαυ ὰ 
Ιὰ ῥυῖβα α᾽ Αι πὸπθβ, δὲ 1 δυγαὶς ροιβ- 
βέβ Ἰυβαυ᾽ ἃ 18 3099, ἔροψιθ ἀθ 500 
τοίου ἃ Αἰπὸποβ, σα αὶ σομπηρτοπᾶ 
168 ἀθχ ῬΥΘΠΊΪΘΓΒ ᾿ἰνυ68, δὲ 16 ῬΥΘΓΏΙΟΥ 
ῬΔΙΔΡΎΔΡΠΘ αι ἰγοϊβίδιηθ, οὰ 58 γοῦνα 
16 ραββᾶρθ 801. ᾿ΓΠότηϊβδίοσὸπθ. (ὐδίί 
ΡΑΓ]8, σοτητηθποάβ ἀναηῦ 4} δἱ]ὰϊ 
Ἰοίπατβ ὐγαβ, δαγαῖῦ ἔς Δομονέε, 5οῖἐ 
ἀΔη8 1 Ἰπίθυνβ]]8 βηΐγα Β0η τοίου 4᾽Α- 
516 οὐ Β0η ἀέραγξ ρου ᾿᾿ αττηέθ α’ Αρέ- 
5115, 5010 4Δ1Π5 165 ῬΓΘΙΏΙΘΓΒ ἔθη ρ5 ὧδ 
88 τόϊγαϊίθ ἃ ϑε:]οηΐθ, ὄροσπο ἃἂ 16- 
416]16, π΄ αγδηΐ β58η8 ἀοτιΐθ ῬΡᾷ8 Θῃ ΟΥ 8 
οοηροβό ΓἌΠΑΡαβθ, 1 ἃ αἂ οἶον 
Τ᾿ οανταρα αό]ὰ ρᾳ}16 οἱ οοππα ἀθ 
ΤΠέτηϊβδίοσθηθ. [.6 γσεϑίθ ἀθ8 Ηδεὶ- 
Ἰέπιαιθ5 δυγαῖ ἐξέ σοτηροβό ρΡ]ὰ85 ἰατα, 
οὐ ρα Ὀ]1ό ροαύ- τα βοα]οσηθηΐ ἀρτὸβ 58 
τηοσί ῬΔῚΓ 500 815 )ιοάοτθ οἱ 808 
ρου -ἢ]5 αὐν]]α8. Οὐ ΟΡ] εὶς νἱν 
αἀοοίιβ ἴῃ ΕΌΥ. Βου. ]. ς. “ἼΘΙ 15, 
1 15 {ππ|6, 0η6 βίτοῃρ' ΟὈ]δοίίοη ἴο {Π15 
ΒΕΡΡΟΒΙΠΟΙ, νἱς. [Παῦῷ {πΠ6 ὕνο ἢγϑί 
ῬοΟΪΒ οἵ {π6 ΗΘ] 165. Ῥγορουν οοη- 
οἸπάθ {πὸ Ηϊἰβίουυ οἵ {π6 Ῥϑὶορομμο- 
518. ὙγᾺ Δηἃ [Π6 ἀπάτῃ, δηα ἐπαΐ 
1Π6 ἢγϑί βοηΐθποθβ οἵ {πὸ {π|γτὰ ΌοΟΙΚς 
γνγΟ]α πᾶν Ὀθθη δὴ ἱπηρουηθηΐ 
ΔΗ ΠΏΘΟΘΒΒΑΙΎ ΔαΙΠΟΠ δ {πθ οπα 
οἵ {π6 σοπίπιδίίοη οἵ πον] 68. 
ὟΥ 8 οοηΐοββ [πδ΄ [Π15 566 ΠῚ5 ἴο τ ἀ6- 
οἰβῖνθ ἀραϊηϑύ [Π6 βυρρθβίοῃ οἵ Μγ. 
ΤΠ ΘΙ ΤΌΠΠΘ, δ5 1 πον βίαπαβ; μαΐ τ 
ΒΟΉ ΓΠΥ τηοαϊῆθα ὈΥ Βα ρροβίηρ, οἰ ΠῸΓ 
{πᾶ ΧοποΡροπ, θη ἢδ [ουτηθα [Π6 
Βα Βθααθηΐῦ φῬγο]θοΐ οἵ τπου]αϊηρ [Π6 
ἨΙ]ΘηΪο5. ἰηΐο οὔθ ψουΐς, αἰζοσοα ἃ 
Ρατῦ οἵ {Π6 ἴουτηθῦ θη οὗ {πΠ6 ἢγϑβι 
ἴννο ὈΟΟΚΒ, οὐ {παῦ (Π6 ννῇο]θ σνουΐκ 
νγὰβ ΡΕΠΒΠ6 4 ρΙθοθπηθαὶ πα {πᾶΐ {Π6 
{Πἰγτὰ Ῥοοὶς ἀρρθασθα Ὀοίουβ π6 Απᾶ- 
ὈᾶΒ18; νγα {Π1ηκ ὑπαὶ ΧΘΠΟΡΠΟΙ ΤΠΔΥ͂ 
Ὀ6 Βαρροββα ἴο ἤᾶνθ τηδβ ἃ δοηα 
ἴα τοΐοσοποο ἰοὸ Το Ἰβύοροπθβ ; {παῖ 
ἃ ῬΟΥΒΟῚ οὗ {πᾶΐ ΠδΙηΘ ΓΘΑ]]ν υνγοΐθ ἃ 
Ὀτϊθῖ δοοοιπὶ οὗ {π6 οχρραϊοη οἵ 
Ογγιιθ ἀηα βοιὴθ οἴ νου ΚΒ το] αθπρ 
ἴο ὺγγδοιιβᾶη αἴἴαισβ ἢ Ὀὰὺ ὑπαῦ ΠΟΠΘ 
οὗ [Π686 νυΥΠ]Πρ8 ν ΓΘ 5 ΠΠΟΙΘΗΔ]Υ ο6- 
Ἰοργαΐθα ἰοὸ ἀθβοθηα ἴο ροβίθυϊυ, ΟΥ ἴ0 
Ρᾶ88 ἰηίο {πὸ Αἰμοπίδη τηδυϊκοῖ, δπα 
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οοπη6 ἴο 1πΠ6 Κπον]θᾶρε οἵ Ρ]αἴαγοῃ. 
ΤΠ βίαϊεπιθηΐ οἵ 1485 του] {Ππ8 
6 Ῥαγί}}ν βαρρογίθα, τὰ της οχ- 
σΘΡίΙΟη οὗ ΟΠ6 ΥΘΥΥῪ Παίμγα] ΘΟ []Β]0Ὲ, 
Ὀδίννθθη [Π6 ὕγννο Ὠϊβύουϊθβ οἵ Χοϑπο- 
ΡῬΒοη δηᾶ 'ΓΠοιηϊἸβίορθηθβ." Ἐδπάθιη 
ἴεσθ αιδη [,Θ ΤΟ ΠἾ18 ΒΘΠ ΘΠ Δ ΠῚ 
ὈΙΘΠΠΪΟ δηΐθ ὑσοροϑιιθσαΐ ΝΊΘΟΙΙ 18 
ἴπ οοπηπηθηΐδίοηθ (6 Ηρ] ηῖοῖ5 Μὰα- 
861 ΗΠ θη. νο]. 1, ἢ. τύρ 564., τορϑίϊζα 
ἴῃ 6]15 ΘΟΓΙΡΟΒ. ΤΙ ΠΟΥΙΡτΙ8 νῸ]. 1, Ρ. 
4064 564., εὖ ΑΠρΊΙο6 νεῦβα ἴῃ Μαβθο 
ῬὮ11Ο]. (ὐαπίδου. νο]. 1, ἢ. 485 566.; 
ΘΧροβιϊίαιιθ οὕ!α πῃ ἴῃ 0 Π0]15 ΠΙΒΙΟΤΊΟΙΒ 
(Τογέγοψο μοὗον αἰΐο (ἀοδοἠιοϊιἔο νο]. 2, 
Ραγῦ. 2, Ρ. 42 6α. Βεγο]. 1848), Π]8] 
4αοα Πα ]]ὰπὶ ἔα] Απαθαβιη Π6- 
τη]βίορ 8, 564 Θ1ΠΔ ΡΟ ΒΟΠδίμτη 6586 
Ραΐαί Χεοπορμοπίοθιη. ὅϑπδιη διΐθπῃ 
46 ΗΙβίογια (ἀὐεθοᾶ ΟΡΙ ΠΙΟΠθτη 15 ἴθτα 
ΨΘΓῚΒ ΘΧρ]οδῖ, Ρ. 485 864. : “1 ἸΙοοΚ 
ὌΡΟΩ ΧΟΠΟΡΠΟΠ 5 σοῖς ΠΙΒΙΟΥΥ ἃ5 
σΟΠΒΙδθηρ οὗ ὕνο βηῦγοὶν ΟΠ γθηΐ 
ὙΡΟΥ Κ5, νυ 6 αὖ νον αἸΠΘΓΘηΐ {1Π|68: 
1Π6 σΟΠΟ] βίο οἵ ΠΠΠμαογα]α65, δηα 
{π6 Ἠδ]]θηῖοα. 'ηαῦ Π6 ἢγβύ ἔννο 
ῬοΟΟΚΒ. πὰ 1τῃ6 ἔνθ [Ὁ]]ΟνΊΠηρ ἃ 
ποῦ σοππροίρα ἰορϑίπου Ὦγ ἃ οοηϊ- 
Ὠτοῖ5 ΟΠΓΟΠΟΙΟΡΊΟΑΙ [ῃγοαα, πηιιϑί 
Ὦᾶνα Ὀθθη ποίϊοθα ὈΥ ΘΥΘΥΥ ΓΟΔΩΘΓΥ: 
θυῦ---ἰ(ῃς αἀδοϊδῖνθ δυριιπηθηΐ 15. [18. 
Π6 Ἰαδὲ ἥνθ ὈΟΟΚΒ, ψνὩ]Οἢ [ΟΥ̓ ἃ 
γγΠ0]6 ὈνΥ {πϑηηβθῖνθθ, Έγθ ΨΥ ΓΘ 
Αἴτου [Π6 ὈερΊπηϊηρ; οὗ Ὁ]. τού [Ἰτητη0 
105, 2. ΝΑ. ΟἸΙπίοῃ. Ε΄. Η. ἃ. 259.], 
5 ΡΡΘΑΓΒ ἔσο {Π6 δοοοὰηΐ οἵ {ῃ8 
ἰγτδηΐβ οἵ Ῥῃοσ. Βαΐ δ {π6 δηᾶ οὗ 
{Π6 Ββοοπμα ὈΟΟΙ {Π6 νυ ]οΥ βαγυ8, {Ππαΐ 
{[Π6 ΑἰΠΘμΪΔη5Β ἀπᾶθὺ ΤὮΓΑΒΥ τ ]τι8, 
γγΠΘη {ΠΥ Πραγα {πα΄ {Π6 ΟἸΙΡΆΓΟΙΒ 
ψγη0 Πα ἤχοα {Π6]} αροαδ αἱ Ε]θιι815, 
8η Πα ἰουπηθα ἃ βϑραγαίθ βίαϊβ 
[ΠΘΓΘ, ὑοῦ Ἰθνυϊηρ ΠῸΟΡ58, τπᾶγοῃθά 
ουΐ ἀραϊηδῦ {Π6Πὶ: Ὀτύ {Πδῦ γν θη {Π6 
ΟἸΙσΆΓΟΒ]ΟΔ] Ἰοαάθυβ πα Ῥθεη ραΐ ἴο 
ἀθαῖη, (Π6 ὕνγο ρδυίθβ οϑτηθ ἴο δῇ 
ἈΡΥΘΟΙΠΘηΐ, Δα Τα θα Δ ΔΙΠΠΘΒίΥ 
Ὀγ οδἰῃβ: απαᾶ ἐποῃ ποὺ ἤογην ΟΠ6 
σοηιγηηϊέψ, απαὶ ἐδ6 ])θηνι5 158 ἔγιιθ 0 
5 οαἰΐ, ; ἔτι καὶ νῦν ὁμοῦ πολιτεύον- 
ται, καὶ τοῖς ὅρκοις ἐμμένει ὁ δῆμος. 
ΤῸ 15 ἹΠΊρΡΟΒβ10 16 {πα΄ Χοποόρμοη οοὐ]ὰ 
αν νυ θη ἴῃ (Π15 νγᾺῪ [οΥυΐγ -ἴΟῸΓ 
ὙΘΔΓΒ Αἰἴογ {πᾶ ἐονθηῦ. Αποίπου ρ6- 
ΠΟΙΓΔΙΟη δα {Ππ6η Ἰοηρ ἀκοὴ (Π8 
ΡῬίδοθ οὗ [πΠ6 τηϑθῃ γνῆο παὰ οβεηαβεα, 
ΔΠ4 οὗ {πΠο86 ψγῆο Πα ογρίνϑη ἔῃ 61 : 
[Π6 οΟΙΪά τηθὴ ψῆο, |κ Χϑθπορμοη 
ΒὴΤη8617 ἀπαὰ Ρ]αΐο, τειπθιη θοσοα [ν- 
ΒΔ ΠΘΥ 5 ΥἹΟΙΟΥΥ 85 8η δνθηΐ οἵ {ΠΕῚΓ 
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γΟῸΠΡΘΙ ἄἀγ8, Δπα τυ] ΠοΒβθα {Π6 ΥἾδ6 
οἵ ῬὨΠΠΡ᾽ 5. ΘΠΊΡΙΓΘ, 6 Δ ἸΠ6ΟΠ81- 
αΘγα Ὁ]6 οχοθρίϊοη. ΕὔνοῪ Ὑϑὰγ {Πᾶΐ 
Θ]αρ56 αὶ Ἰθββθηθα [Π6 ΠΟΥ ΓΟΥΟΙΙΒΠΘΒ885 
οἵ τῃ6 σοοῦ [ἢ τ φνΒ]οἢ {Π6 
Τλ6πλιι8. ΟὈβουνθα 18. ΔΠΊΠΟΒίΥ ; ΘΥΘῃ 
ὕννοῖνθ ΟΥ ἢίζθθη Ὑθαῦβ δἰίογ 1 δὰ 
βγϑύ πηαβίθσθα 108. να ]οῦνο [66] ΠΡ, 
80 ΤΩΔΗΥ͂ ΟΆ5685 Ττητιδῦ ἢᾶνθ ΟΟΟΟΓΓΘα 1ἢ 
ὙΠΟ ἢ ρυϊναΐθ αι γγ6}8 Πα Ὀθθη τηδαθ 
ὉΡ πα ϑβιιοοθθᾶθα ὈΥ Παυπηοην Δπα 
[ἸΘΠα5Π1ρ, {Πᾶῦ {Π6 ροοα [41 οἵ [Π6 
νἹοΐουϊοιιβ ρασίν σου] ΠΟ ἸΟΠΡῸΓ πᾶν 
θ66η ἃ β0]6οῦ ἴου ΧΘΠΟΡ ΟΠ 8 ΡΓΑΪΒ6. 
-Ενουυ οπ6 ΠΟ ἴδ6]8 {Π6 ἴοτοβ οὗ 
{Π15 ΟὈΒΘΓνΔΟη, Ὁ}}}} ποὺ ΡϑυΌ θῖν 6 
ΤΟΥΘ ΟἸΒΌ πον {π6 αἸἤδγθηοθ {παῦ 
ἈΡΡΘΑΓΒ ἴῃ [Π6 ΒΘ ηΠτηθηΐβ νὨ] ἢ Ρτο- 
ψ 81] ἴῃ {Π6 ἴννο ραχίβ οἵ {πὸ ψροῦῖκ. [ἢ 
[π6 ἢγβί ἔννο ῬΟΟΚΒ 6 8686 ἃ [π8 68[1- 
τηαΐα οἵ Αἰπθηβ, οὗ [Π6 οἱἹσάρο 8] 
ΓΥΥΔΏΠΥ, οὗ [πΠ6 σουγαρθ δηα ρθη 
νΊἢ ν 1 ἢ ΠΠΠγαβυ Ὀα]π|8 ἃ Πα 18 [6]- 
Ἰονν 6χ1]65 τϑϑίουθα [Π6 Ἰοσττηαΐα ο0η- 
Βα αΠ!Ποη, οὗ {Π6 ΠΟΠΟΥΔΌ]6 τη θυ] 0 ἢ 
8:Πα ΘΟ ΒΟΙΘΗ ΙΟΌΒΏ655 ν]ἢ νὨ]Οἢ {Π6 
ειητ8 πδ66 15 ν]οΐογγ. ΤΠ6 Βρθθοῇ 
οἵ ᾿ΓΒΡΑΒΥ θα]ὰ5 ἴο0 {πὸ -ΔΥΙδίοογαΐβ, ἃ 5 
ΠΟΥ (4116 {Π6ΠΊΒΟ]ν 68, βᾶγ8 ΘΨΕΥΥ͂ 
τΠϊηρ {πα΄ {Π6 πχοϑύ σογα!]8] [τἸθ πα οὗ 
[π6 ΑΥΠθμϊδη ΡΘΟΡ]Θ οδῃ ἀθβιτθ, δηᾶ 
ΘΥΙΘΗΓΠΥ ΘΧΡΓΘΒ565 ἴΠ6. τ ΙΓ 5. ρτὶ- 
ναΐθ σοηνι θη. [}Ὦἢ {Π6 ἰαβϑί ἔνθ, οῃ 
[Π6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, νγῈ τηθϑῦ δ΄ ΘΥΘΥῪ {ΠῚ 
ΜΊ [Π6 ΟΟἸΟΙΒ Π]Δ]1 ΡΥ οὗἩ [Π6 ΓΘ π6- 
σε, στόν ΟΪα 1ῃ ἢ18 οἴδθηβινθ 140- 
Ἰαΐτυ οἵ [Π6 ΠΗΠΊΤΩΥ ᾿πΐο ψψΏ]Οἢ {Π6 
ΘΡρατίδῃ σοηϑυαϊοπ μα {Π6η ψἹΠ6Γ- 
6, ἃη4 ΟἾΪΥ ΓΟΙαχιηρ Π18. ΔΠΙΠΠΟΒΙΓΥ 
ἃσδϊηδύ 15. Οὐ ΘΟΙΙΠΙΤΥ, ΏΘη 516 
ἀονοίοβ ΠουΒ6]  ἴῸΓ ὥὥρατγία, ᾿πουρἢ 
Θνθῃ {Π6ῃ ἢ 15 ὈΠ1Πα ἴο {Π6 ΤηΔρΡΉΔΗ]- 
τη] οὗ ΠΟΙ οοπαποί.---Π 15 θεγοπά 
411 ἀουθύ Παῦ Χοποροη ντοίθ [Π6 
ἢγβδὺ ἔννο ῬΟΟΚΒ ἴπ {Π6 Ἰηΐογναὶ θ6- 
ὕννθθη {π6 Βρδίυση οἵ {πῸ Ἴδη ΤΠου- 
βΒ8 Πα Δη4 [Π6 Τ608}} οὗ Αρϑβ|]8 5 [τΌΤα 
Αβια. ΕῸΣ ΟΠ6 ΓΠΔΥ͂ ΑΥ̓͂ ΔΗΥ͂ ΨΆΡΘΓ 
{παΐ, αἰΐου Αἤθηβ δα Ὀδοοπηθ ΠΟΥ 
ΟΥ̓ ΤΠ]ΒΊΓΘ8Β8 ἃραϊη, 6 ψΟυ]α ΠῸ 
ἸΟΠΡΟΙ πᾶν νυ 6η ἴῃ [Π6 58ΠῚ6 
ΒΡΙΓΙῦ, Δη6 {Π6 βἰϑίθιηθηΐ [Πδὺ ἢ6 ννὰβ 
ἙΟΠαοιηπθα ἴο ὈδηἸβῃπηθηῦ ἡ ἢ1]6 6 
γγα5 ἢ ΑΘβΊ]αιιβ, Βθοιη5 (0 6 6η- 
ὈΠ6α ἴο 85 τητιοἢ οΥΘαΙς ἃ5 ΔΠΥ {Παΐ 
Ὠᾶνγθ Ὀθθ ΡγΘβουνϑα ἀροὰΐ Ὠ15 116: 
ΟἾΪΥ ἴπ6 ἄθοσθθ νγὰβ Ραβ866, ποῖ, 8ἃ5 
Πιορθηθ5 [δου 18 Βαγ8, ὑνἢ}]6 ὑΠῸῪ 
ΘΓ ἴῃ Αβια, θυΐ αἴἴοσ ῃ6 παᾶ δο- 
σΟΙΠΡΔΠΪΘα {86 ραγίαη Κιηρ 'ῃ ἢΪ8 
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΄ , ΄"“" 

4 ᾿Επεὶ μέντοι Γισσαφέρνης, πολλοῦ ἄξιος βασιλεῖ δόξας γε- 
“κ᾿ " ΄- Ἁ Ἁ ο Ἁ ;’ ’ 

γενῆσθαι ἐν τῷ πρὸς τὸν ἀδελφὸν πολέμῳ, σατραπῆς κατε- 

πέμφθη ὧν τε αὐτὸς πρόσθεν ἦρχε καὶ ὧν Κῦρος, εὐθὺς ἠξίου 
Α 9 Ν ᾿ ε ’ ς δὰ ΚΥ ’ “"" ς . “ 

τὰς ᾿Ιωνικὰς πόλεις ἁπάσας ἑαυτῷ ὑπηκόους εἶναι. αἱ δὲ ἅμα 
Ω ᾿ 

μὲν ἐλεύθεραι βουλόμεναι εἶναι, ἅμα δὲ φοβούμεναι τὸν Τισσα- 
᾽ “ Κύ ΠΝ, .. 3᾽, τῷ ἢ ε ’ 5 3 Α 

φέρνην, ὅτι Κῦρον, ὅτ᾽ ἔζη, ἀντ᾽ ἐκείνου ἡρημέναι ἦσαν, εἰς μὲν 
Ν ; " “Δ, 9 ἃ ι ; ῖ Ε 4 

τὰς πόλεις οὐκ ἐδέχοντο αὐτὸν, εἰς Λακεδαίμονα δὲ ἔπεμπον 
᾿ ΕΞ ’ , 

πρέσβεις, καὶ ἠξίουν, ἐπεὶ πάσης τῆς ᾿ Ελλάδος προσταται 

εἰσὶν, ἐπιμεληθῆναι καὶ σφῶν τῶν ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ ᾿ Ελλήνων, ὅπως 

Α.6. οἱ οὖν [3} 
4οο. 

“ ’ Α “- 3. . Ἂς Α Ε] “ἊΝ , Ω 

4η τε χώρα μή δηοῖτο αὐτῶν και αὑτοι ἐλεύθεροι εἰεν. 
Ψ ἤ " ΄“ [ [ Ακ 

Λακεδαιμόνιοι πέμπουσιν αὐτοῖς Θίβρωνα αρμοστῆν, δόντες 

στρατιώτας τῶν μὲν νεοδαμωδῶν εἰς χιλίους, τῶν δὲ ἄλλων 

ΠΙΕλοποννησίων εἰς τετρακισχιλίους. ἡτήσατο δ᾽ ὁ Θίβρων καὶ 
᾿ς. ἢ ἣ ε , ς κ« 4 4. χ 

πὰρ ᾿Αθηναίων τριακοσιοῦυς ἐππεας. εἰτῶὼν οτι αὐὕτος μισθὸν 

Θχρθαϊομ δραϊηϑὺ [6 1165 οἵ ἀ- 
{Π6Π8, {Πᾶῦ 15, ἴῃ ἴδοί, ἀραϊηϑύ ΑΙΠΘΠ8 
1561. ((ὐοτηραγα Αμαθδβ. 5» 2, 6, 7.) 
Αποίπου βίαϊθπηθηΐῦ Ὑν ]οἢ ΔΡΡΘΑΥΒ ἴο 
τὴ6 Ἡκθννῖβα νν61}} ἀθβουνίηρ οἵ δἵ- 
ἰθπίοη, 15 [μα΄ ΧΘΠΟΡρῃοπ ρα] 5Πη6α 
1[πΠ6 ὈοΟΚΒ οὗ Τπαογαϊαθβ. [ 80, ἴδ 
νγᾶὰβ [Π6 Ὀδβύ δοίίοῃ ἴῃ Ὦ18 ΨΠΟ]6 118. 
Τ0 18. ΘΧίγΘ ΠΊΘ]Υ ΡΟ Δ Ὁ]6 {Ππαΐ Πα τθ- 
51:66 αἱ ΑΥΠθη5 ἴῸΓ Β0Π16 {1π|6 ὈθίουΘ 
{Π6 Ῥαι6 οὗ ὐπίάτιϑ, πα {παῦ ἢ6 ννἃβ 
Ἰινίηρ πᾶ θυ [Π6 Θγο8 οὗ Π15 [6 ]]1ονν- οἱ- 
{1Ζ6 8, θη π6 Ὀτγουρμΐῦ οὖ 6 ἔννο 
ΒΌΡΡΙοηθηΐα] ὈοΟΪτΒ: πα {πᾶὶ Π6 
Βα] η6α {Πθτὴ ἃ8 ΒΌΘὮ ἔτοπι [ἢ γί 
ἴο ἴποβ6 οἵ Τ πο γ 1668.--ὙΥ ΠΘἢ 86- 
Ραγαίθα τοτὰ [π6 ὕννο ἢγϑί θοΟΚ5 [Π6 
ΗΘ]]οπῖοα ΔΟα ΓΘ ἃ [ὯΓ τηογ6 ογδοθία] 
ἀβρθοῖ, ΠΟΥ δβϑιιπηθ ἃ Κιπα οἵ βρὶς 
ΟΠαγδοίου, Πα ΘΥΘΥῪ {Ππῖηρ' ἢδΔ85 τοίου - 
666 ἴ0 Αρθβι]δαβ : [Π6 σα ραῖρηβ οὗ 
ΓΒ τοι ἀπ 1)ογΟΥ 85. ἀγ6. ΟἿΪΥ 
τΠ6 Ργοοτηϊατῃ : πα 80 ᾿παθθα 18 {Π6 
Ε]θαη νναγ 10561{, νυν ῖοἢ Ἰηἰτοάπορβ [Π6 
ΠδΙΓαΐνα οὗ {π6 ἀθαίῃ οἵ Αρὶβ ἀπὰ 
[Π6 οἰοναίίΐοθ. οὔ Αρθβϑιϊαιιβ ἴο {Π6 
[γοπο. δα 1Ὁ θβθη [Π6 δας που 8 ἴπ- 
ὑθηΠ]0 0 νυ ἃ οοηηροίρα τρεῖς 
διβίοσυ σοηίπαϊηρ {μαῦ οἵ ἽἼπαοΥ- 
4165, [Π6 ρΙαη ο ψ ὨΏΪΟἢ ἢ 8618 οαΐ 
ἴῃ 1Π6 τὨἰγτὰ Ῥοοὶς νου] ΡῈ ἃ5 θαὰ ἃ8 
πὸ Βθῃθπηηθηΐβ ἢ6 αἸβοῖοϑοθ. ΟΠ6 
τηδηἸοϑύ αἰδυϊποίοη Ὀθίννθθη {Π6 ὕννο 
ἢγϑύ θοοκ8 ἀπα {π6 ἨΙ]]Θηϊοα 15, {Πᾶΐ 
ἴῃ {Π6 ἴουτηθυ, δοοογαϊηρ ἴο [Π6 Ρ]δῃ 

οἵ ΤΙ πογα! 65, πού! 15 ἴῃ οὗ φοη-- 
ΓΘ ΡΟΥΔΏΘΟΙΒ ον θηΐβ δ ὅγγασιβθ, θας 
ΏΟΠΘ δὖ 8}} ἴῃ {Π8 Ἰαίίογ, ἐποιρ {Πογα 
ννα8 Π0 86} οἵ ᾿τηρογίδηϊ ΘΟσΔΒΙ0Ή8.᾽ ἢ 
Ουλθιιβ ΠΟΠΠῺ}18 αθα! 46 ΓΗ πον αἰ 15 
Ββίουϊα ἃ Χϑπορποηΐθ βαϊΐα, ααθ Ρᾶ- 
ΤΊΤΟΥ ἴα δὰ 488 46 δοάθιῃ δΙρῚ- 
τηθηΐο Οἰββουαΐ Το σΌπηΐπ8 1. ο. Ρ. 
473 8566.. στη δα ΠΤ πον! 6Π) ροΐϊπβ 
Ρουθ ηθαηῦΐ ααᾶπὶ δ ΧΕοπορμοπίεοιη, 
ΟΠ Αὐ[ΠΠΡῚ ΠΏ118. 

8. βασιλεῖ δόξας] δόξας βασιλεῖ Υ. 
Κῦρον] Κῦρόν τε Κ. 
χώρα Β.1).1.. γῆ Ἐ᾿. ᾿Ασία Α.Ε. 

ΑἸΪά., οτὰ. Ὁ. 
4. Θίβρωνα Β.Ὁ.Εὶ οἔ ργ. Ε. Οδίετ 

Θίμβρωνα Πὶο οἱ ᾿ηἴτα. ““Νυ]]ὰ αἰ - 
θγθηΐα ἢἶ81 αἸα]θεῖ. Θιβρὸς Θῃϊπν 
εἵ θιμβρὸς 46 οα]140 τπἰταμηααθ αϊοϊίαγ, 
τι τϑοΐθ δα πηοητΐ ΔΝ Θββθπρ'.. δα Π]ο- 
ἀοτγιτη." ΒΟΉΝ. 

νεοδαμωδῶν] ὨΙοάοτι8 14, 236: πο- 
λιτῶν χιλίους. ὐο ΔΥριτηθηΐο οἷὰ- 
ΤἼΒΒΊΠΩΟ ΔΡῚΝΟΒΟΪΤΠῈΒ νεοδαμώδεις [1556 
οἶνϑϑ ᾿Δοθαφοι  ΟΪΟ5, 566 ΤΠ ΠΈΓΪ5ΒΟΒ 
αἴαιιθ οχ βϑυν το δα οἰν αι] 115 δα- 
Ιηἶδ8ο5. 5ΟΌΗΝ. Οὐοπῇ. Νιθθυῖτν. 
[0]. ϊϑῦ. νῸ]. 2, ραγί. 29 Ρ. 238: 
δῦ. 90». 358. ; 

εἰς τετρακισχιλίους] Ὠιοάοτιθβ: Οὐ 
πλείους πεντακισχιλίων ᾿ΑΒΙαί!Π05. Τη]- 
165 ἀοῖπθ ΠΏ ΘΙ Δ Π5, ΒΕΤΩΙΠΔ ΠΏ ΟΙΠ- 
χϊατ ΡΟΒαϊῦ ἼΟΟΟ, οὗ Γ65 ροϑίαβ ἃ 'ΤὩ1- 
ῬΤΌΠΘ Ῥδι]]Ὸ Δ] ον παυτανῖς. 5ΟΗΝ. 

τριακοσίους] τετρακοσίους Υ͂. 
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, ε Ἀ΄΄. ἂν “ Μος ἢ ων ’ ε ’ 
παρέξει. οἱ δ᾽ ἔπεμψαν τῶν ἐπὶ τῶν τριάκοντα ὑππευσάντων, 

νομίζοντες κέρδος τῷ δήμῳ, εἰ ἀποδημοῖεν καὶ ἐναπόλοιντο. 

5 ἐπεὶ δ᾽ εἰς τὴν ᾿Ασίαν ἀφίκοντο, συνήγαγε μὲν στρατιώτας καὶ 
᾿ “ Ε) ΄“ " ξ Π ’, " “ Ν ’ ες 

ἐκ τῶν ἐν τῆ ἠπείρῳ ᾿λληνίδων πόλεων πᾶσαι γὰρ τότε αἱ 
ὔ 3 ’ δ᾽ ᾽ὔ Ψ Α μ , Α Α 

πόλεις ἐπείθοντο ὃ τι Λακεδαιμόνιος ἀνὴρ ἐπιτάττοι. καὶ σὺν [4] 
“2.4 ’ὔ ΄σ “ Θ ὧν} Ἁ ε ὦ .] Ν ’ 

μὲν ταύτη τῇ στρατιᾷ ὁρῶν Θίβρων τὸ ἱππικὸν εἰς τὸ πεδίον 
ς ’ 5 , Α 4“. , “ἃ ᾽ὔ ’ 

οὐ κατέβαινεν, ἠγάπα δὲ εἰ ὅπου τυγχάνοι ὧν, δύναιτο ταύτην 

τὴν χώραν ἀδήωτον διαφυλάττειν. ἐπεὶ δὲ σωθέντες οἱ ἀναβαν- 
᾿ ’ ’ ς ΄ 9 ’ὔ "᾿ Ἁ ᾿ -“ 

τες μετὰ Κύρου συνέμιξαν αὐτῷ, ἐκ τούτου ἤδη καὶ ἐν τοῖς πε- 

δίοις ἀντετάττετο τῷ Τισσαφέρνει, καὶ πόλεις Πέργαμον μὲν 

ἑκοῦσαν προσέλαβε καὶ ᾿Πευθρανίαν καὶ ᾿Αλίσαρναν, ὧν Εἰὐρυ- 
᾿ι 5 ; “ 

ό σθένης τε καὶ [Προκλῆς ἦρχον οἱ ἀπὸ Δημαράτου τοῦ Λακεδαι- Α. Ο. 

μονίου" ἐκείνῳ δ᾽ αὕτη ἡ χώρα δῶρον ἐκ βασιλέως ἐδόθη ἀντὶ 3:1. 
νι, ὁ, Ἢ "ὃ ὰνς. , . ΠΩΣ κ 

τῆς ἐπὶ τὴν Ιϑλλαθα συστρατείας" προσεχώρησαν δὲ αὐτῷ και 

Ῥοργίων καὶ Τογγύλος, ἀδελφοὶ ὄντες, ἔχοντες ὁ μὲν Γάμ- 

βρειον καὶ [αλαιγάμβρειον, ὁ δὲ Μύριναν καὶ Τρύνειον᾽ δῶρον 
ο “ ν δὲ καὶ αὗται αἱ πόλεις ἦσαν παρὰ βασιλέως ᾿Πογγύλῳ, ὅτι μόνος 

[5] 7 ̓ Ερετριέων μηδίσας ἔφυγεν. ἣν δὲ ἃς ἀσθενεῖς οὔσας καὶ κατὰ 

τῶν---ἰππευσάντων  ΤΎΥΔΠΗΙ ὑΠ]ρΊηΐα 
Τητ]ῦο5. Θαα1168 Δ᾽ πθγαηΐ, 408. 60η- 
οοταϊα οἰνιαπη τϑϑυϊαία ροΟρα]ι5. 611]1- 
σϑηΐον Θχαυϊγθραΐ, τί κατάστασιν Υθο]- 
Ρογοί, διοίοσο γϑὶα ρΙῸ Μδηθίηθο 
Ρ.573. Εχ δαυϊαμῃ ᾿ἰριαν ΠΟΥΌΙΩ 
ΠΌΙΊΘΙΟ Βι1ηΐ, 4105 ΠΟΙΗΪΠΑΥ ἴῃ ΑΠδ- 
θα81 Νοβύδθν, Αἰ μπθη!θηβ68, ΡΟ γουαΐθβ 
ΝΠ π᾿ 1. 6, 8110]: ῬΡΏΓΒΒΙΘΝ ὁ; Ε, 11: 
Πγοῖιβ Ρο]γϑβίγαι! ἢ] 15 3,2, 2ο. (πε- 
ΒΙΡΡ5 7, 3. 28. Οδρμιβοάοσαβ (θρῃϊ- 
ΒΟΡΠΟΙ 5 Π]1π8 4, 2,12. ΑὙϊβίο ρ, ύ, 
14. ΗΝ. 

ἀποδημοῖεν Β.)... (ὐεΐεγ! ἐναπο- 
δημοῖεν. Μοχ Υ. ἐναπόλλυντο. 

5. συνήγαγε μὲν ἀεδ᾽άογΆγ6 ΤΉ]Π] 
ν]ἀθίυγ ἀροάοβίη. ΞΟῊΝ, γψιάείαγ 
᾿ρβϑατη μὲν ἀο]Θη πη, ΟἹ] νἱχ ΥΈΒΡΟΠ- 
αδὲ ἐπεὶ δέ. 

ὁρῶν] Αὐΐ δἀάοπηάιππ τὸ πολέμιον, 
δα οὐτη ῬΑΙΙηθτο Ρ. 67. Ἰεροπαά τη 
ὀρρωδῶν. ΒΟΉΝ. [1πιε]Προπάστη ρο- 
{15 βύστηῃ, νὰ ]6 ᾿π ὈΘ ΟΠ] τη. 

τὸ] τὸν Β. 
6. συνέμιξαν αὐτῷ 1 ΑΠΔΡ88. 7. ὃ, 24. 

5ΟΗΝ. 
«Αλίσαρναν)] ΤΑΌτΟΥΙΠιὶ ΒΟΥΙρΡύγϑο 

᾿Αλισαρνίαν βυρδάξα!, ααοα οχ οο- 

ἀϊοθ Ῥαυ]β. 'η ΑΠδΡδϑβὶ 7, 8, 17. δα 11 
Ζουπῖιβ8. 5ΟΗΝ. 

Δημαράτου] Ηφοο οὐ ΒΘα ΘΗ θτ18 
Βαηΐ οὔδιη ἴῃ ΑΏΔΌ 851, 564 ὈΥΘνΊοσδ. 
Τοπηαγαύθπιση πππς ΠοΙηΪηδῦ θ᾽ 5618 ἴῃ 
Αβίδιη πι]ρυ δ! οΠθτα παυταΐ Ἡ ογοαοίτιβ 
6, 63, 7ο. 5ΟΗΝ. 

βασιλέως) ΧΟΥΧΙΒ: 564 ἰηΐνα, ὉὈ] 
46 ἀοηρυ!ο, 1) 4111, αὐ νἀ δίαγ. 

προσεχώρησαν] προσχώρησαν Β. 
Γογγύλος] Τόγγυλος Ν'. τη416. ΜΙᾺ. 

αι ΑἸχΙ δὰ 1Πη658. Πρ δ]. 
Γάμβρειον---Παλαιγάμβρειον) 1 ΔὈΥῚ 

Γάμβριον εἰ Παλαιγάμβριον. Μὰ. 
δίοθρῃ. ΒγΖ. Βοβοκῇῃ. Οοτρ. [πβον.ἄ 
νΟΪ]. 2; π. 250, 5. 

Μύριναν] ΓΔΌΥῚ Μυρίναν. 
Γρύνειον ..1).Ε4, οἱ ααὶ ρῥγ. Γρύνον 

Ἐς, Οδίοϑιὶ Γρύνιον. ““ Νοπιηπεί Π]ο- 
ἀΟΥΒ 17, 7. Ῥτορα Μυγπδμῃ 60]1ο- 
οδὖ δίταθο 13, Ῥ. 622. Ρ]]ΠΊΟ 5, 8.32. 
Αατγυπηία. Ηρογοαοΐο 1, 140. Τρύνεια.᾽" 
5ΟΗΝ. 

ἡ. ἦν δὲ ἃς} ΑλΟ]1418. αγθ68. ηπ88- 
ἄδιη ρτοάθηΐθ ΑἸθχδηαγο Ργϑβι!]ο- 
ΤΠ] ἄπο. ΠΕΡΙ, παυγδηΐθ ῬΟΪυθθηΟ ύ, 
το. 5ΟΗΝ. 
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κράτος ὁ Θίβρων ἐλάμβανε" Λάρισάν γε μὴν τὴν Αἰγυπτίαν 
’ ᾿ εἶ ᾿] Ψ ’ ᾽ ᾿] 

καλουμένην, ἐπεὶ οὐκ ἐπείθετο, περιστρατοπεδευσάμενος επο- 
- ; 

λιόρκει. ἐπεὶ δὲ ἄλλως οὐκ ἐδύνατο ἑλεῖν, φρεατίαν τεμόμενος 
ε ’ 37 ς ο ’ Ἁ ὙῚ 3 ΄ ς δ᾽ ᾽ 

ὑπόνομον ὠρβυττεν,. ως ἀφαιρησόμενος του ωρ αὐτῶν. ὡς εκ 

΄σ , " ’ὔ ’ ΣΑ͂ ᾿] ς Ε, κ 

τοῦ τείχους ἐκθέοντες πολλάκις ἐνέβαλον εἰς τὸ ὄρυγμα καὶ 
΄ Ω ’ 9 ’ὔ 

ξύλα καὶ λίθους, ποιησάμενος αὖ χελώνην ξυλίνην ἐπέστησεν 
δεν ω ἣ ᾿ , ’ ᾽ , ε Ν - 
επι Τῇ φρεατίᾳ. και ταυτὴην μεντοι ἐκδραμόντες οἱ αρίισαιοί 

’ “ Ὁ 3 κεῖ γ.ἷ5 ὯΝ κ᾿ , 
νύκτωρ κατεκαύυσαν. δοκοῦντος ὃ αὐτου οὐδὲν σῖοιειν., πεμπουσιν 

οἱ ἔφοροι ἀπολιπόντα Λάρισαν στρατεύεσθαι ἐπὶ Καρίαν. 

Ἔν ᾿Εφέσῳ δὲ ἤδη ὄντος αὐτοῦ, ὡς ἐπὶ Καρίαν πορευσο- [6] 

μένου, Δερκυλίδας ἄρξων ἀφίκετο ἐπὶ τὸ στράτευμα, ἀνὴρ 
΄“ χω 2 Ἁ α Α 

δοκῶν εἶναι μάλα μηχανητικός καὶ ἐπεκαλεῖτο δὲ Σίσυφος. ὁ 

μὲν οὗν Θίβρων ἀπῆλθεν οἴκαδε καὶ ζημιωθεὶς ἔφυγε" κατη- 

Λάρισαν ΟΟ. οἱ 5. 8. Β.Ο. Λάρισαν 
ἢϊος 1ὰ, Οὐδίθυι Λάρισσαν. ““ διβἃ 
ΠΟΙΏΪΠΪΒ. ΡΟΥΒΡΙ οἰ οχ Ουὐτοόρθθα. 7,1, 
45. 50ΗΝ. 

γε μὴν] μὲν Κ. 
φρεατίαν---ὑπόνομον! Ηφο ἄπο νο- 

σα θα]α οΟππρθπαδ ν]βὰ τη] ϑαηΐ : 
εοπίτα Μοῦ φρεατίαν 6 ῬΟΙΥΌΪΟ 1Ο, 
25. ΟἸβίθυμδτη ᾿πϊουργθίδίιβ οϑὺ. (τα 
60 ἴδοϊῃ ὙΥ̓ΘΙβκπι8. νϑυΐθηβ : σπὶ 1ὰ- 
ΟΌΙΏ 5. ΟἸΒίΘΓΠΔΥη [δοϊββϑί, σα ΠῚ σα] ΠῚ 
ἀρσοραῦ βθὰ ]αΐϊαβ [ουγάτη δχοδναθδί. 
Ηὰς ἴλοονθ νἹἀθίασ ΒΘ] 6 η8 τῇ φρεα- 
τίᾳ, ὉὈῚ τῷ φρ. Βου 6 ἀπ Ραΐανο- 
τὰϊη. ἘΌΥπιᾶπὶ δαυϊάθπὶ φρεατίας 
ΠΟΘΙ ΤΘΡΟΙῚ : 568 φρεάτεια Ἠ68Υ- 
Οἤ1ο0 τὰ βαθέα ὀρύγματα : οἴάοτη φρη- 
τία στόμα φρέατος. ΘΟῊΝ. Ῥοβϑί 
ὑπόνομον ἸπίεΓΡαΠπρῚὶ Β., ἀηΐθ οἵ ροβί 
Ο., ἰὴ 40 φρεατίαν οτπὶ βῖρσπο α01]. 

τεμόμενος] τεμνόμενος (Ὁ. 
ἐνέβαλον Α.Β..). Οὐδίοιϊ ἐνέβαλ- 

λον. 
χελώνην] "ΓΒ πα Ἰη685 δα σοΠροβῦο- 

ΠΘΠῚ [οββασιῃ ἢ οί ΝΊ αν 5 ΤΟ, 22. 
ῬΟΙΥΌΙαΒ 9, 34. ΠΙΟΘΟΥῸ 2, 27. βηΐ 
χελῶναι χωστρίδες δα ΘΧΡΙρΡΤΠΔΠΑΔΠῚ 
ὉΣΌ6ΠῚ : 568 Θ᾽ ἄθτὴ Ἐκ]. νο]. 2, Ρ. δού. 
χωστρίδες καὶ χελῶναι αἰΒΕπρτιαηΐαγ. 
5ΟΗΝ. 

8, πορευσομένου] ΤΑὈτὶ πορευομέ- 
νου. 

Δερκυλίδας} ΤΑΡτὶ Δερκυλλίδας Πὶς 
οὐ Ἰηΐτα. 

μάλα] καὶ μάλα Υ. 

μηχανητικὸς Β.).1. (ὐδίεγ μηχανι- 
κός. ““ ΑἸίοτγα ουτηδ ἴῃ ΗἸρραγοῆϊοο 
5» 2. Ῥτορίετν δα αϊΐα τοῦ πολλοὺς φαί- 
νεσθαι τοὺς ὀλίγους φῥτο]αία ζαϊΐ.᾽ἢ 
5ΟΗΝ, Ἐοίογθπαδτη ππο νἹἀουὶ ΡΒΟ- 
[1 9]. : Μηχανικὸν Ξενοφῶν τὸν παν-- 
οὔργον καὶ δεινὸν, ΟἸΧΙ δα ϑέρρμεπε 
'ΤΊ65. ν. Μηχανικὸς, Ρ. Το35 Ό. 

Σίσυφος) Αἰοηξδοτιβ ἐχ ΕΡΠΟΤΟ 11, 
Ῥ. ρΒοο: Λακεδαιμόνιοι ἀντὶ Θίβρωνος 
Δερκυλίδαν ἔπεμψαν ἐς τὴν ᾿Ασίαν 
ἀκούοντες, ὅτι πάντα πράττειν εἰώθασιν 
οἱ περὶ τὴν ᾿Ασίαν βάρβαροι μετὰ 
ἀπάτης καὶ δόλου. Διόπερ Δερκυλίδαν 
ἔπεμψαν, ἥκιστα νομίζοντες ἐξαπατη- 
θήσεσθαι: ἦν γὰρ οὐδὲν ἐ ἐν τῷ τρόπῳ 
Λακωνικὸν οὐδ᾽ ἁπλοῦν ἔχων, ἀλλὰ 
πολὺ τὸ πανοῦργον καὶ θηριῶδες" διὸ 
καὶ Σκύθον αὐτὸν οἱ Λακεδαιμόνιοι 
προσηγόρευον. 1)εϊπα6, ὉΠ] ᾿ζουιτα 
ἙΡΠΟΙΙ Ἰοοσαμη τρρϑεί, ῬΓΘΟΤΠΙ ΓΙ ᾿ 
ἐκαλεῖτο καὶ Δερκυλίδας ὃ Λακεδαι- 
μόνιος Σκύφος, ὥς φησιν Ἔφορος. 
Τιοποηοθιη Σκύθος 6χ Αἴπθπροο ἰαπῆς- 
γι Τυδέα 8 δα Οαγββ. Ρ. 1775. δα. 
ἤοπι. Νοπιθὴ [μδοοηϊοπη Σκύθης 
ΔΙῚ σου : 56α ρΡοίαϊξ πος οορπο- 
ΤΊΘη ἃ [ογϊζαῦθ που ΔΟΟΘΡΙΒ56 ῬΓΟῸΡ- 
ΘΓ ἰΐθυυτη ΙΒΥ ὮΙ ΠΘΓου 88. θα 
ΠΟΙῚ οὔϊατη ροίτιξ πὸ Ἰοσιτα ΑἰΠΘηϑοὶ 
ΠΙΡΤΑΤῚΪ ΘΟΥΤΠρουθηΐ, οἱ Επτιβία! ἶτ8 
ΘΟΥΓΕΙΡ ΘΙ Πη, τοῦ 8110], ἴῃ ΠΌΤΟΒ 5105 
ἰγαηβίοσγοι. δος ἔδυ δα ἢ. ]. Μοσιιϑ. 
5ΟΗΝ,. 

Θίβρων] Θρίβρων Β. 

Α.Ὁὶ 
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΄- ’ ΄'- 

γόρουν γὰρ αὐτοῦ οἱ σύμμαχοι ὡς ἐφείη ἁρπαζειν τῷ στρα- 

οτεύματι τοὺς φίλους. ὁ δὲ Δερκυλίδας ἐπεὶ παρέλαβε τὸ 
, Ἁ 

στράτευμα, γνοὺς ὑπόπτους ὄντας ἀλλήλοις τὸν Τισσαφέρνην 

καὶ τὸν Φαρνάβαζον, κοινολογησάμενος τῷ Τισσαφέρνει ἀπή- 
" Α Ι ᾿. Ν , ς ͵ 

γαγεν εἰς τὴν Φαρναβάζου χώραν τὸ στράτευμα, ελόμενος 

θατέρῳ μᾶλλον ἣ ἅμα ἀμφοτέροις πολεμεῖν. ἣν δὲ καὶ πρόσ- 

θεν ὁ Δερκυλίδας πολέμιος τῷ Φαρναβάζῳ; ἁρμοστὴς γὰρ 

γενόμενος ἐν ᾿Α βύδῳ ἐπὶ Λυσάνδρου ναυαρχοῦντος, διαβληθεὶς 

ὑπὸ Φαρναβάζου, ἐστάθη τὴν ἀσπίδα ἔχων, ὃ δοκεῖ κηλὶς εἶναι 
- , ’ Ξ ᾿] ’ ἈΝ 7 , ΕἸ 

τοις σπουδαίοις Λακεδαιμονίων ἀταξίας γὰρ ζ(ημίωμά εστι. 

τιοκαὶ διὰ ταῦτα δὴ πολὺ ἥδιον ἐπὶ τὸν Φαρνάβαζον ἤει. καὶ 

1 

εὐθὺς μὲν τοσούτῳ διέφερεν εἰς τὸ ἄρχειν τοῦ Θίβρωνος ὥστε 

παρήγαγε τὸ στράτευμα διὰ τῆς φιλίας χώρας μέχρι τῆς 

Φαρναβάζου Αὠολίδος οὐδὲν βλάψας τοὺς συμμάχους. 

Ἢ δὲ Αὠλὶς αὕτη ἣν μὲν Φαρναβάζου, ἐσατράπευε δ᾽ αὐτῷ 
’; “ ’ “ Ἁ Μ “ ΡΒ τ ν Α 

ταύτης τῆς χώρας, ἕως μεν ἔζη: ζῆνις Δαρδανεύς ἐπειδὴ δὲ 

ἐκεῖνος νόσῳ ἀπέθανε, παρασκευαζομένου τοῦ Φαρναβάζου 

ἄλλῳ δοῦναι τὴν σατραπείαν, Μανία ἡ τοῦ “Ζήνιος γυνὴ, Δαρ- 
᾿ κ δια ς ᾽ὔ ’ ᾿ “ ω Ὡ“ 

δανὶς καὶ αὐτὴ, ἀναζεύξασα στόλον καὶ δῶρα λαβοῦσα ὥστε 

καὶ αὐτῷ Φαρναβάζῳ δοῦναι καὶ παλλακίσιν αὐτοῦ χαρίσασθαι 
Ἁ - ᾽ὔ ’ Ν 5 ᾽ὔ 

καὶ τοῖς δυναμένοις μάλιστα παρὰ Φαρναβάζῳ, ἐπορεύετο. 

ἐλθοῦσα δ᾽ εἰς λόγους εἶπεν, Φαρνάβαζε, ὁ ἀνήρ σοι ὁ ἐμὸς 

ἐφείη Β.Ο. .Ἐ.Ε οὐ βᾶρτα νϑῖ- 
ΒΌΓΙΩ, ἴῃ 400 ὑφείη, Υ. ἐφήει Α. Οε- 
16ΥἹ ἐφίει. 

ἁρπάζειν] ἸΙοΙαΓ αὖ ΑΠΔ. 7, 2; 
21: Ανδρας, οὗς οὐ λήζεσθαι δεήσει 
οὐ 8110]. 

9. δὲ οπι. Ε΄. 
τὸ στράτευμα] ἰδοοϊαΐεβ ῬΑΠΘΟΡΎΓ. 

40: Δερκυλίδας χιλίους ἔχων ὁπλίτας 
τῆς Αἰολίδος ἐπῆρξε. ΧΘΠΟΡΠΟΙ ᾿ηἴτἃ 

Λακεδαιμονίων Β..).Ε.1.Ν, Οδίοτὶ 
τῶν Λακεδαιμονίων. 

ταῦτα δὴ) ταῦτα Υ. 
1ο. οὐδὲν βλάψας Β.(..Ε.1.Υ. 

(ὐδίου] μηδὲν βλάψας. 
συμ. Ῥ͵Ὸ ξυμ. Β.}Ὁ. 
ἐσατράπευε] ἐθεράπευε (Οὐ νεὶ] Κ΄. 
ταύτης τῆς Β.}).1.Υ. Οεἴοεὶ τῆς. 
ἐπειδὴ Β.).Ες Οὐδἴογ ἐπεί. 
Μανία] ἴπ ῬοΟΪγθὶ 8, 54. βαϊδαγ 

ᾧ, 28. οοἴο τη} ροϑυϊς. ΘΗΝ. 
γνοὺς---στράτευμα οτη. 1). 
ἁρμοστὴς γὰρ Β. (ΟὐείεΥ1 ἁρμοστής. 

“106 Τϑήροιθ αἱοϊ ᾿παβίοη 1) αταά- 
ὨΘΗΒΙΒ 'ἴΏ ΑΠΔΌΔΒΙ 5, 6, 24: Διὰ τὸ 
ἐστρατεῦσθαι ἐν αὐτῇ (ϑαίγαρια ΡΠΔΥ- 
ὨΔ0421) τῷ Κλεἄρχῳ τε καὶ Δερκυ- 
λίδᾳ. Ηϊης ]Ιοθῦ βαβρι οΑΥ] Οαιιβδ τη 
οὐ, απο ῬΠΑΥπαθάζΖιιβ οοηΐτα [)6}- 
ΟΥ̓Πάδτη σογεραΐῖ, οὐ ρπϑ, 4ὰὰ Πὶς 
τηυ]ζαίι5 ἀθπαο {ι.᾽ 5ΟῊΝ, 

ἅμα οτῃ. Υ͂. 

Τανία Ζήνιδος ((Οα]ο65 ργοοίθοσαηΐ Φα- 
νία) ἄρχοντος τῶν περὶ Δάρδανον πό- 
λεων. ὥὄθυν:]θ Ποιηθη Μάνης, οἵ Φρυ- 
γιακὸν Μανία, ἰϑθδίδηξα. ΜΔΟ ΟΠ σοτηϊ- 
60 ΑἸΠΘΏδΟΙ 12, Ρ. 5Ρ7ὴ8. ΒΟΉΝ. 

αὐτὴ Β.Ν. (Οὐείεε! αὕτη. 
στόλον] τὸν στόλον [θ., 56 ἀε]εῖο 

οδάθιη πηδηιι τόν. 
δῶρα Β.Ο..Β. 1. ΚΟΥ. Οὐ ιοεὶ 

ἀπ βρὼ 
11. λόγους] λόγον Β.-(. Οοηΐ. 5. 20. 

[1] 

[8] 

[9] 
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5 ᾿ ἀν 
καὶ τἄλλα φίλος ἣν καὶ τοὺς φόρους ἀπεδίδου, ὥστε σὺ ἐπαι- 

΄ι χ Α - ϑ ’ 1} 

νῶν αὐτὸν ἐτίμας. ἣν οὖν ἐγώ σοι μηδὲν χεῖρον ἐκείνου ὑπηρε- 
΄-. “κ ’ ᾿ ’ ’ εἶ 

τῶ, τί σε δεῖ ἄλλον σατράπην καθιστάναι; ἣν δέ τί σοι μὴ 
“ “ Α 

ἀρέσκω, ἐπὶ σοὶ δήπου ἔσται ἀφελομένῳ ἐμὲ ἄλλῳ δοῦναι τὴν 
΄ Ι ΄- Α - 

12 ἀρχήν. ἀκούσας ταῦτα ὁ Φαρνάβαζος ἔγνω δεῖν τὴν γυναῖκα [10] 
ι ’ 

σατραπεύειν. ἡ δ᾽ ἐπεὶ κυρία τῆς χώρας ἐγένετο, τούς τε φό- , 
“δ. “- . ᾿ ς , κ ᾿ ’ φ, 

ρους οὐδὲν ἧττον τἀνδρὸς ἀπεδίδου, καὶ πρὸς τούτοις, ὅποτε 
" Ν κ ἢ ΠΥ. ἘΞ ὅδ. ΝΣ ἦν ΚΣ, ἢ 
ἀφικνοῖτο πρὸς Φαρνάβαζον, ἀεὶ ἦγε δῶρα αὐτῷ, καὶ ὁπότε 

“ ’ Ἁ ’ “ ς ’ 

ἐκεῖνος εἰς τὴν χώραν καταβαίνοι, πολὺ πάντων τῶν ὑπάρχων 
; 
ᾧ 

" ’ 

13 κάλλιστα καὶ ἥδιστα ἐδέχετο αὐτὸν, καὶ ἃς τε παρέλαβε πο- 

λεις διεφύλαττεν αὐτῷ καὶ τῶν οὐχ ὑπηκόων προσέλαβεν ἐπι- 
νιν ς ΄ς΄“ 

θαλαττιδίας Λάρισάν τε καὶ ᾿Αμαξιτὸν καὶ Κολωνὰς, ἕενικῷ 

μὲν ᾿Ελληνικῷ προσβαλοῦσα τοῖς τείχεσιν, αὐτὴ δ᾽ ἐφ᾽ ἁρμα- 
᾽ὔ ἘΝ , 5 ,ὔ ,ὔ “ “ ’ δίδ 

μάξης θεωμένη" ὃν δ᾽ ἐπαινέσειε, τούτῳ δῶρα ἀμέμπτως εοίόοου, 

ὥστε λαμπρότατα τὸ ξενικὸν κατεσκευάσατο. συνεστρατεύετο 
΄ ’ 

δὲ τῷ Φαρναβάζῳ καὶ ὁπότε εἰς Μυσοὺς ἢ Πισίδας ἐμβάλοι, 

ὅτι τὴν βασιλέως χώραν κακουργοῦσιν. ὧστε καὶ ἀντετίμα αὐ- 
᾿ “ ε ’ Ν ’ὔ ΕΝ “ 

τὴν μεγαλοπρεπῶς ὁ Φαρνάβαζος καὶ σύμβουλον ἔστιν ὃτε 
’ ὺ δ᾽ ῃ ϑιω ἐξ 5 “ Ἕ «ἡ ’ 

14 παρεκάλει. ἤθη οὔσης αὐτῆς ἐτῶν πλέον ἢ τετταράκοντα, [1 1] 

Μειδίας, θυγατρὸς ἀνὴρ αὐτῆς ὧν, ἀναπτερωθεὶς ὑπό τινων ὡς 
ἢ ᾿ » κα ᾿ " ϑω:Ν ᾽ Ἢ , 3 ᾿ 

αισχβον Εἰ γυναικα μεν αβρχέειν, αὐυὐτον ὃ ἰιοἰωτῆν εἰναιϊ. τοὺυς 

Α ᾿, ’ ’ 8. ,ἂἊὋ- - ’ 

μεν ἄλλους μαλα φυλαττομένης αὐτῆς, ὥσπερ εν τυραννίδι 
-“ 5 ᾿ Α 4 Ἁ ΒΙ ’ , ΝΑ 

προσῆκεν, ἐκείνῳ δὲ πιστευούσης καὶ ἀσπαζομένης ὥσπερ ἂν 
Α Ἁ μ ’ “ θ Α Ἕ ’ 4, Α ’ 

γυνή γαμβρὸν ἀσπάζοιτο, εἰσελθων ἀποπνίξαι αὐτὴν λέγεται. 

οὖν οτὰ. Δ.Ο. Ἐς, ΑἸά., οοττιρθηΐ!- 
Ὀιτ5 Η.1. 

12. δεῖν] δὴ , Μοχ σατραπεΐειν 
οτ. Υ 

12. Λάρισαν Β.}). ἢϊς εὐ τό. Οὐδίοε! 
Λάρισσαν. ““ ἸθΙοαοΥα5 14, 38. ὉὈ] 
Πρ γου ἄδτη αἱῦ ἢὰ5. θαβάριη ᾿ΠΥΟδαῚ8 
ὈΓΌ 65 ἴῃ Ροϊοβίαϊθηη βιιὰπη ΘΑ ΘρΊΒ86, 
Βαροῖ : Ἐπὶ τὰς ἐν Τρωάδι πόλεις. 
᾿Αμαξιτὸν οὖν καὶ Κολωνὰς καὶ ᾿Αρί- 
σβαν εἷλεν ἐξ ἐφόδου. ῬΊἸη 18 1ῃ ἀρΤῸ 
το͵απο Π)αγαἀδηϊιπ οὗ ΑὙ] 86. Ορρὶ- 
αἋἃ μαρθοῖ 5, 8. 322. ϑίβρμαμηιιβ ΒΥΖ. ἃ 
Μιν]θηςοῖὶθ οοπαϊΐαη αἱ; ΑὙΊΒΌΘΗ 
διαΐθηη, [6501 ορριάτιτη, ἴθυγο τοί 
ΒΝ Υβῖιπι, ποτηϊπαΐ Ῥ]ΗΪι5 5, 8. 30. 
ΕΒ] ἰριταν οχ ΙΟοΥἹ ἸοοῸ τηδ]]οὶ 
415 Ἰοροτθ ἢ. 1. ᾿Δρίσβαν, Ὠαθοὺ ἰὰ- 
τη ψυ]ρσαύα Βιζτιπη οὐϊατη 5018. ΘΟΙῚ- 

τηοάπτη [μΥ]88θ, αι ἃ νἱοῖὶπα Ηδᾶ- 
τηλχῖίο αἰοθθαΐῃν Δάρισα ἡ καθ᾽ “Αμα- 
ξιτὸν, [ΘϑῖαΘ ἰΓΑΌΟΠΘ 12, Ρ. 620. 
5ΟΗΝ, 

θεωμένη] φερομένη, 868 Βιργα 
ΒΟΙΡίο τη. ΡΥ. γρ. θεωμένη, Ν. 

ἀμέμπτως) 1 απΐθ, ΒρΙΘπαϊα6. Ογ- 
ΤΌΡ. 4; 2, 37: ᾿Αμέμπτως δέχεσθαι. 
ΠΡΙάθτὴ 7, 3. 1ο, τελευτᾶν, στὴ Βο- 
ΠΟΙ πηοῦ]. 5ΟΗΝ, τ' 

λαμπρότατα Β.Ε.1. λαμπρὸ Ὠ. Οε- 
[6] λαμπρότατον. 

συμ. ῬΙῸ ξυμ. Β.}. 
14. αὐτῆς ὧν] ὧν αὐτῆς 19). 
μάλα βογνανὶ Β. 
εἰσελθὼν] Ῥοϊγεοπιιβ 1. ο. ἐπεισεὰλ- 

θὼν αὐτὴν διεχρήσατο. υὐϊ᾽ (ὑαϑαιῇ, 
ΟΧ ΨΘΙΒΙΟΠΘ ἰοροραΐ ὑπεισελθών. 
5ΟΗΝ, 
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"7, ι ι ᾿ εν ΓΤ ΕῚ , 3 » , 
ἀπέκτεινε δὲ καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς, τό τε εἶδος ὄντα πάγκαλον 

15 καὶ ἐτῶν ὄντα ὡς ἑπτακαίδεκα. ταῦτα δὲ ποιήσας Σκῆψιν καὶ [τ] 

Γέργιθα ἐχυρὰς πόλεις κατέσχεν, ἔνθα καὶ τὰ χρήματα μαλι- 

στα ἣν τῇ Μανίᾳ. αἱ δὲ ἄλλαι πόλεις οὐκ ἐδέχοντο αὐτὸν, 

ἀλλὰ Φαρναβάζῳ ἔσωζον αὐτὰς οἱ ἐνόντες φρουροί. ἐκ δὲ 

τούτου ὁ Μειδίας πέμψας δῶρα τῷ Φαρναβάζῳ ἠξίου ἔχειν 
Α ϑ “ [ ’ « ᾽ “ ’ ’ νι Α 

τὴν χώραν ὥσπερ ἡ Μανία. ὁ ὃ ἀπεκρίνατο φυλαττειν αὐτα, 
Μ Θ0 υ 4“. ᾽ Α Ἁ ἜΨΕΘ δ. ’ κ “ . κ 

ἔστ᾽ ἄν αὐτὸς ἐλθὼν σὺν αὐτῷ ἐκείνῳ λαβὴ τὰ δῶρα: οὐ γὰρ 

τό ἂν ἔφη ζῆν βούλεσθαι μὴ τιμωρήσας Μανίᾳ. ὁ δὲ Δερκυλίδας [15] 

ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ ἀφικνεῖται, καὶ εὐθὺς μὲν ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ 

Λάρισαν καὶ ᾿“Αμαξιτὸν καὶ Κολωνὰς τὰς ἐπιθαλαττίους πό- 

λεις ἑκούσας παρέλαβε: πέμπων δὲ καὶ πρὸς τὰς Αὠσλίδας 

πόλεις ἠξίου ἐλευθεροῦσθαί τε αὐτὰς καὶ εἰς τὰ τείχη δέχεσθαι 
Α ’ ΠΣ ε Α “4 ΄- Ἂ Ἑ -“ Ἁ 

καὶ συμμάχους γίγνεσθαι. οἱ μεν οὖν Νεανδρεῖς καὶ ᾿Ιλιεῖς καὶ 

ΚΚοκυλῖται ἐπείθοντο᾽ καὶ γὰρ οἱ φρουροῦντες “ἄλληνες ἐν 
᾿] “- Ε] ΔΚ , τὶ ’ “ ’ “- , 

αὐταῖς, ἐπεὶ ἡ Μανία ἀπέθανεν, οὐ πάνυ τι καλῶς περιείποντο" 

17γὸὺ δ᾽ ἐν Κεῤρῆνι, μάλα ἰσχυρῷ χωρίῳ, τὴν φυλακὴν ἔχων, νο- [14] 

μίσας., εἰ διαφυλάξειε Φαρναβάζῳ τὴν πόλιν, τιμηθῆναι ἄν 
ἘΠ 5 4... ἢ ς "587 ᾿ ’ ς 5 
ὑπ᾽ ἐκείνου. οὐκ ἐδέχετο τον Δερκυλίδαν. ὁ δὲ ὀργιζόμενος, 

’ ; 9 Α ᾿ , ᾿ ΄σ ᾽ 

παρεσκευάζετο προσβάλλειν. ἐπεὶ δὲ θυομένῳ αὐτῷ οὐκ 
ΟῚ ἤ Ν ς ,. ΄ ’ὔ “ «ς , , 3 ὕ Ὴε 

ἐγίγνετο τὰ ἱερὰ τῇ πρώτη, τῆ ὑστεραίᾳ πάλιν ἐθύετο. ὡς 
Α “4Ν “ κ ω ’ “σ΄ ’ . Α ’ 

δὲ οὐδὲ ταῦτα εκαλλιερεῖτο, παλιν τῇ τρίτη" καὶ μέχρι τετ- 
’ ς ΄. ’ ’ ’ “΄. ’ὔ Ξ 

τάρων ἡμερῶν ἐκαρτέρει θυόμενος, μάλα χαλεπῶς φέρων 
ϑ᾿ Ν ᾿ Ἁ “ 3 ᾿ ὔ 
ἔσπευδε γὰρ πρὶν Φαρνάβαζον βοηθῆσαι ἐγκρατὴς γενέσθαι 

1ι8πάσης τῆς Αἰολίδος. ᾿Αθηνάδας δέ τις Σικυώνιος λοχαγὸς, [15] 

15. Γέργιθα] Ἡετγοάοίιιβ 4, 122. περιείποντο] εἵποντο Α. ΑἸ]4., σοΥ]- 
7. 42: Τέργιθας τοὺς Τεύκρους νοσδῖΐ. 
5ΟΗΝ. 

ϑϑηίθ [. 
17. τὴν φυλακὴν] φυλακὴν Υ. 
Κέβρηνι} 1)1οάοτο Κεβρηνία, εὐ Ηε- 

ΤοΟσοΐο ἴῃ νἱΐα ἨοΙΠΘΙῚ α. 20. 86 τη0η- 
ἴθιη [αἀδπ σοπαϊία οὖ ἔθυγὶ τί] ] οσιτα 
ἴδγαχ υγ05 αἸοῖαγ. Αραα !)ειηοϑίῃ. 
οσοηΐτα Αὐἱβίοου. Ρ. 671. εδϑῦ Κεβρήν. 
ΟΗΝ. Θῇρθπ δοοοηΐατη οχ ΚΒ. το- 

ἐκείνῳ] ἐκεῖνα Υ. 
λάβῃ] λάβοι Β. 
τό. μὲν οἴη. ΑἸΑ. 
εἰς τὰ τείχη] [ΔΌΥ] πρὸς τὰ τείχη. 
συμ. Ῥ͵ΤῸ ξυμ. Β.}0. οὐ γίνεσθαι. 
Νεανδρεῖς) Ρ]ΙΠ1Ο 5. 8. 322. Νβρδη- 

ἄτγοβ, ϑίσαθομι Νεανδρία, τιηας Εἰ Νε- 
ανδριεῖς. ΒΟῊΝ, [06 ἔογιηδ Νεαν- 
δρεὺς ν. δα δίθορῃ. 68. Νεανδρειῆς 
οδύ ἴῃ (ὐαΐαϊορο {Ἰρθυίζογια Αὐδοο 
ἀρὰ Βοροκῃ. (θοη. Αἴῃθη. νοὶ. 2, 
Ρ. 710. 6α. 866. 

Κοκυλῖται] Κολῖται (ὐ. Κοκυρίται, 
ΒΌΡΓΑ Βουρίο λ, Υ. 

βύα]. Κ΄. Ατοδα; Ρ. 9, 9» 00] Κερβὴν, 
οὐ βρη. 168. 

αὐτῷ οτη. . 
ὡς δὲ] ὡς Ε΄. ΑἸΑα. 
ταῦτα] ταύτῃ οιποηααΐ Μουῖι5, ᾳφιοὰ 

ΡΙΌΡο. ὅΟΗΝ. δῆς 5.10. 
18, ᾿Αθηνάδας] σθενάδας, οἱ ροδβίθα 

ἐπερᾶτο εἰ συχοῦν Ἐ., ἴῃ 41 αθ οἱ σθ 



τἸοτῷ βαρβάρῳ εἶναι. ἔτι δὲ διαλεγομένων αὐτῶν ταῦτα παρὰ [τ6] 

σοτὴν Ἰέργιθα. ὁ δὲ Μειδίας προσδοκῶν μὲν τὸν Φαρνάβαζον, [17] 
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“- Α 

νομίσας τὸν μὲν Δερκυλίδαν φλυαρεῖν διατρίβοντα, αὐτὸς δ᾽ 

ἱκανὸς εἶναι τὸ ὕδωρ ἀφελέσθαι τοὺς Κεβρηνίους, προσδραμὼν 
Α ΄σ ς ΄σ ’ . “ Α ἤ ΄“ ςε  ὧἂῶἧῥ 

συν τη εαυτου τάξει εἐπειρᾶατο την κρήνην συγχουν. οἱ δὲ εν»- 

9 ’ 9 ’ ’ Ἁ ’ὔ ς ’ 

δοθεν ἐπεξελθόντες αὐτὸν τε συνετρωσαν και δύο ἀπέκτειναν, 
, ’ ς ς ’ 

καὶ τοὺς ἄλλους παίοντες καὶ βάλλοντες ἀπήλασαν. ἀχθομένου 

δὲ τοῦ Δερκυλίδου, καὶ νομίζοντος ἀθυμοτέραν καὶ τὴν προσ- 

βολὴν ἔσεσθαι, ἔρχονται ἐκ τοῦ τείχους παρὰ τῶν ᾿ Ελλήνων 
Α Ω Ἁ Α « » ’ 9 “ς ’ 

κήρυκες, καὶ εἶπον ὃτι ἃ μὲν ὁ ἄρχων ποιοίη, οὐκ ἀρέσκοι 
“- ἴω ΔΙ Α 

σφίσιν, αὐτοὶ δὲ βούλοιντο σὺν τοῖς “ἄλλησι μᾶλλον ἢ σὺν 

ΨΩ ον ππ ἔς- Ὡν ’ὔ δ “ἷ ’ ε » 

του ἀαβχόντος αὐτῶν ἤκε λέγων ΟΤι Οοσα λέγοιεν οι πρόσθεν 

καὶ αὐτῷ δοκοῦντα λέγοιεν. ὁ οὖν Δερκυλίδας εὐθὺς ὥσπερ 
5 ν ,ὔ ΄- Γδν"; μ Ἁ δ. “ 
ετυχε κεκαλλιερηκῶς ταύτη τῆ ἡμέρᾳ; ἀναλαβὼν τὰ ὅπλα 
ἃ πν.5 ᾿ ᾿ ᾿ ς ἂν ᾽ ᾿ΔΣ 
γειτο προς τας πύυλας" οι αναπτετάασαντες ε ἔξαντο. κατα- 

στήσας δὲ καὶ ἐνταῦθα φρουροὺς εὐθὺς ἤει ἐπὶ τὴν Σκῆψιν καὶ 

ὀκνῶν δ᾽ ἤδη τοὺς πολίτας, πέμψας πρὸς τὸν Δερκυλίδαν εἶπεν 
3, “Δ ᾿ 8 ’ Κα δὲ 

ὅτι ἔλθοι ἂν εἰς λόγους, εἰ ὁμήρους λάβοι. ὁ δὲ πέμψας αὐτῷ 
τ Ἁ ’ ς ’ ΄“- ’ ΦΨ - Δ - ’ 

ἄπο πόλεως εκαστῆς τῶν συμμάχων ενα εκελευσε λαβεῖν του- 
ἔν ἢ .: ἢ 

τῶν οΟοποσοὺυς ΤΕ Και Οποιοῦυς βούλοιτο. ὁ δὲ λαβὼν δέκα 

ἐξῆλθε, καὶ συμμίξας τῷ Δερκυλίδᾳ ἠρώτα ἐπὶ τίσιν ἂν σύμ- 
ΠΡ Ύ;-" ι . 

μαχος γένοιτο. ὁ δ᾽ ἀπεκρίνατο ἐφ᾽ ᾧτε τοὺς πολίτας ἐλευ- 
’ Ν ᾿ ’ 9 δὰ Ἁ , “ ’ ΕΣ Ἁ 

θέρους τε καὶ αὐτονομοὺς εαἂν. Και ἅμα ταῦύυτα λέγων ηξι προς 

τὴν Σκῆψιν. γνοὺς δὲ ὁ Μειδίας ὅτι οὐκ ἂν δύναιτο κωλύειν [18] 
“ “. εἶ ᾿] ϑ' 

βίᾳ τῶν πολιτῶν, εἴασεν αὐτὸν εἰσιέναι. ὁ δὲ Δερκυλίδας θύσας 

ΠῸΠ αΙΠογηῦ ὨΪΒῚ βριγῖπι δααϊῖο οἱ 
ΟἸΉΪ580. 

τοὺς ἄλλους] ἄλλους Εἰ. ΑἸα. 
αὐτόν τε συνέτρωσαν καὶ δύο ἀπέ- 

κτειναν) αὐτόν τε ἀπέκτειναν καὶ δύο 
συνέτρωσαν Ι΄. 

ἀθυμοτέραν] 1. 6. ΜΙΠΐδ8. ΤηΪητ8 
ἉΙΔΟΥΓΘΙ δ βίγθπιιθ ἀγθθμα ΟρΡΡαρπᾶ- 
ὕπ1Ὸ5 6588ὲ. 5ΟΗΝ. 

καὶ τὴν Β.1).}.1.1. Οὐδίρει τήν. 
καὶ 5.0.1)... Οὐθίβευϊ οἱ καί. 
ἀρέσκοι] Τὰ Μοτγιιβ βου ρδὶῦ ῬΓῸ 

ἀρέσκει, βθαιθηΐθ βούλοιντο. ΞΟῊΗΝ, 
ἀρέσκοι 1). 

10. οὖν] δὲ Κι. 
ν κεκαλλιερηκὼς] καὶ κεκαλλιερηκὼς 
τ 

ἀναπετάσαντες] τὰς πύλας δααὶϊῖ 

20. Μειδίας] Μηδίας Β., αῃὶ δὶς 
Μειδίας, 21--27. ϑοιαρον Α.0.}). ΒῚ8 
Ἐς 866. τηᾶητι. ““ΤΤΟΡΊΙΒ ἴῃ ἔγαρτηθηΐο 
101 6. ἀραα Ῥυϊβοϊδητιπι: [πα6 ὅοορ- 
810 Ῥοῦζ, αὰὸ 886 ΜιΙαΐαβ, ᾿ηἰογίθοία 
Β00 σι, σΟηΐα]ογαί. 85 ἃ ᾿ογου]αᾶα 
Δα οΟἸοααϊατη Ἰην]ζαΐτιβ δῦ ἀμ 6.᾽» 
5ΟΗΝ,. 

πέμψας ---ἔλθοι] πέμψαι---ἔλθοιενῖ. 
εἰ] εἰ 18 ἴὰ ἤπθ νϑύϑιιβ δ 1100 

ΒΘαθη15 Β, 
ἀπὸ] ἐκ Κ. 
συμ. ὈΪ ῥτὸ ξυμ. Β.Ώ. 
συμμίξας] Οο]]οσαῖαΒ. Ια. Ν᾽ Δ]οἸκ- 

ΘΠΥ, δα Ηροτοαοί, 2, 64. ΞΟΗΝ. 

Α.Ὁ. 
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τῆ ᾿Αθηνᾷ ἐν τῆ τῶν Σκηψίων ἀκροπόλει τοὺς μὲν τοῦ Μειδίου 
Ἁ ᾿] ’ ὃ Α δὲ ΄- , Α ’ Α 

φρουροὺς ἐξήγαγε: παραόοὺς ὁε τοῖς πολίταις τὴν πόλιν, καὶ 
, “ Ὁ“ ᾿ 3 , Α Ὁ“ 

παρακελευσάμενος, ὠσπερ ἤλληνας καὶ ἐλευθέρους χρή. οὕτω 
’ὔ 9 Α ς - ᾿] Α Ἁ ὔ »᾽ 

πολιτεύειν, ἐξελθὼν ἡγεῖτο ἐπὶ τὴν Ἰέργιθα. συμπροὔπεμπον 

δὲ πολλοὶ αὐτὸν καὶ τῶν Σκηψίων, τιμῶντές τε καὶ ἡδόμενοι 
- ’ ς Α ’ [4 ψ ἴω ᾿] ’ Α 

22 τοις πεπραγμένοις. ὁ δὲ Μειδίας παρεπόμενος αὐτῷ ἠξίου τὴν [10] 

τῶν Ἰεργιθίων πόλιν παραδοῦναι αὐτῷ. καὶ ὁ Δερκυλίδας 
’ Ε ς “ ;ὔ ᾿ Ἁ ᾿. ’ εἶ “ Α “ 

μέντοι ἔλεγεν ὡς τῶν δικαίων οὐδενὸς ατυχήσοι" ἅμα δὲ ταῦτα 
᾿ Α ΄ ’ 

λέγων ἤει πρὸς τὰς πύλας σὺν τῴ Μειδίᾳ, καὶ τὸ στρατευμα 
Ε , 9. δΦΑὰ 9 ω ς ’ ε ἘΝ Τὴ Ἃ “ ᾽ὔ Α 

ἠκολούθει αὐτῷ εἰρηνικῶς εἰς δύο. οἱ δ᾽ ἀπὸ τῶν πύργων καὶ 

μάλα ὑψηλῶν ὄντων ὁρῶντες τὸν Μειδίαν σὺν αὐτῷ οὐκ ἔβαλ- 

ὦ Μειδία, ἀνοῖξαι 
5 , .“' ἀν σι ᾿ εἰ 2 ν δὲ ᾿ ν ς ΝΥ ἠΒ Χ Φ 

τὰς πύλας, ἵνα ἡγῆ μὲν σὺ, ἐγὼ ὃὲε σὺν σοὶ εἰς τὸ ἱερὸν ἔλθω 

λον εἰπόντος δὲ τοῦ Δερκυλίδου, Κέλευσον, 

κἀνταῦθα θύσω τῇ ᾿Αθηνᾷ, ὁ Μειδίας ὠκνει μὲν ἀνοίγειν τὰς 

πύλας. φοβούμενος δὲ μὴ παραχρῆμα συλληφθῆ, ἐκέλευεν 

23 ἀνοῖξαι. ὁ δ᾽ ἐπεὶ εἰσῆλθεν, ἔχων αὖ τὸν Μειδίαν ἐπορεύετο [20] 
Χ Α 3 ’ ᾿Ξ Ἀ ᾿ Α 9 ᾿ ἈΠ ΤῊ 

προς τὴν ἀκροπολιν᾽ καὶ τοὺς μεν ἄλλους στρατιώτας εκέλευσε 

θέσθαι περὶ τὰ τείχη τὰ ὅπλα, αὐτὸς δὲ σὺν τοῖς περὶ αὐτὸν 

ἔθυε τῇ ᾿Αθηνᾷ. ἐπεὶ δ᾽ ἐτέθυτο, ἀνεῖπε καὶ τοὺς Μειδίου 
Ἷ ’ὔ Ν᾿, τ ἥρδν, δ᾽ ΄σ ’ὔ ἴω “ 

δορυφόρους θέσθαι τὰ ὅπλα ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ ἑαυτοῦ στρα- 

τεύματος, ὡς μισθοφορήσοντας" Μειδίᾳ γὰρ οὐδὲν ἔτι δεινὸν 

24 εἶναι. ὁ μέντοι Μειδίας ἀπορῶν ὅ τι ποιοίη, εἶπεν, ᾿Εγὼ [21] 
, ΄“ 5" »᾽ ᾽ὔ , ’ ς δὲ οὐ 

μεντοι νυν ατπειμι. εφη;, ξένια σοι παρασκευάσων. Ο ὁε. υ 

21. Σκηψίων Ὀ1 Β. Οὐεἰεθιὶ Σκή- 
Ψεων. 

τοῦ Μ. Β.Ώ... Οὐίϑι μ. 

Οιδ Ρ]Δη6 αἀἴσπα βηΐ ΘΊΒΥΡΏΙ (81]1- 
αἰταΐο.᾽ 5ΟΗΝ. 

εἰρηνικῶς ἐς δύο Β.Π).Νἡ. Οὐεΐοτ ἐς 
παραδοὺς δὲ Εν, Οὐδίεσὶ παραδούς. 
ἡγεῖτο ΒΟ ΚΟΥΥ Ἰωῤεῖτο. ΠΕ. 

(ὐβίουὶ ἤει. 
συμ. ῬΙῸ ξυμ. Β.Ὁ. 
22. οὐδενὸς] οὐκ ἑνὸς Β. 
ἀτυχήσοι Β. 1: Εν. ἀτυχήσειν Α. 

ΑἸΙ4. Οὐδίουι ἀτυχήσει. “Ῥοϊγπι8 
τΑν ἧς Δερκυλίδας ὦμοσε Μηδίᾳ τῷ 
τυράννῳ τῆς Σκήψεως, ἐφ᾽ ᾧ προελ- 
θόντα ταχὺ καὶ ὁμιλήσαντα πάλιν εἰς 
τὴν πόλιν ἀφεῖναι. καὶ δὴ ὁ μὲν τύραν- 
νος προῆλθε. Δερκυλίδας δὲ προσέ- 
ταξεν ἀνοῖξαι τὰς πύλας" εἰ δὲ μὴ: 
φονεύσειν αὐτὸν ἠπείλησεν. ἐπεὶ δὲ 
φοβηθεὶς ἀνέῳξεν, ἀφίημί σε, ἔφη, νῦν 
ἐς τὴν πόλιν, τοῦτο γὰρ ὦμοσα, κἀγὼ 
δὲ μετὰ τῆς ἐμῆς δυνάμεως εἰσέρχομαι. 

δύο εἰρηνικῶς. 
σὺν σοὶ εἰς τὸ ἱερὸν Β.Ώ ΕἾΝ. ἝὉε- 

[611 εἰς τὸ ἱερὸν σὺν σοί. 
ἐκέλευεν Β.). (Οὐδίθιι ἐκέλευσεν. 
22. ἐπεὶ] ἐπειδὴ Κ΄. 
αὖ τὸν Β.ΏὉ ΚΟΝ. Οὐδίοι! αὐτόν. 
πρὸς] εἰς Κ. 
τὴν οτη. 1). 
ἐκέλευσε] ἐκέλευε Β. 
τοῖς] τή ῬΓ. Β. 
δ᾽ ἐτέθυτο] δὲ τέθυτο Β.Ὁ..Υ. 
ἑαυτοῦ] αὐτοῦ Ἐ, 
μισθοφορήσαντας, ΒΌΡΓα ΒοΙΙρίο ο, 

οὐδὲν ἔτι δεινὸν] ἔτι δεινὸν οὐδὲν 
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ὔ ω κ “ ᾿ οι Ψ , θ ε Ν “- 

μὰ ΠΥ ΜΙ ἔ ἡ, ἐπεὶ αἰσχρὸν ἐμὲ τεθυκότα ξενίζεσ αι ὕυπὸ σου, 

ἡλλὰ Ἷ , , χ ᾿ ῥδἢᾷΗκξιθν ἐν δ᾽ ὃ ἃ ὁ δεῖ 

οι [2 μὴ ξενίζειν σε. μένε ουν πὰρ ημιν ἐν ῳ αν ΤΟ οειπσπνον 

’ ἣ ’ Α ᾿ Α 

παρασκευάζηται, ἐγὼ καὶ σὺ τὰ δίκαια πρὸς ἀλλήλους καὶ δια- 

25 σκεψόμεθα καὶ ποιήσομεν. ἐπεὶ δ᾽ ἐκαθέζοντο, ἠρώτα ὁ Δερ- [22] 

κυλίδας, Εἰπέ μοι, ὦ Μειδία, ὁ πατήρ σε ἄρχοντα τοῦ οἴκου 
Γ , 

κατέλιπε; Μάλιστα, ἔφη. 
κ ἢ ἂν νος Ἢ ἢ 

Καὶ πόσαι σοι οἰκίαι ἦσαν ; πόσοι 

δὲ χῶροι: πόσαι δὲ νομαί: ἀπογράφοντος δ᾽ αὐτοῦ οἱ πα- 

ρόντες τῶν Σκηψίων εἶπον, Ψεύδεταί σε οὗτος, ὦ Δερκυλίδα. 

246 Ὑμεῖς δέ γ᾽, ἔφη: μὴ λίαν μικρολογεῖσθε. ἐπειδὴ δὲ ἀπεγέ- [23] 

γραπτο τὰ πατρῷα, Εἰπέ μοι, ἔφη, Μανία δὲ τίνος ἣν ; οἱ δὲ 
Π ΓῚ , ’ ΠῚ “- ἣ Ν Ἂ ; ᾿ 

πάντες εἶπον ὅτι Φαρναβάζου. Οὐκοῦν καὶ τα εκείνης, ἔφη, 

Φαρναβάζου; Μάλιστα, ἔφασαν. 
, “4 ἐ 7 3 “ 

Ἡμεέτερ᾽ ἀν εἴη, ἔφη, ἐπεὶ 

κρατοῦμεν" πολέμιος γὰρ ἡμῖν Φαρνάβαζος. ἀλλ᾽ ἡγείσθω τις, 

“7 ἔφη, ὅπου κεῖται τὰ Μανίας καὶ τὰ Φαρναβαζου. ἡγουμένων [24] 
“ ν᾽, 

δὲ τῶν ἄλλων ἐπὶ τὴν Μανίας οἴκησιν, ἣν παρειλήφει ὁ Μει- 

δίας, ἠκολούθει κἀκεῖνος. ἐπεὶ δ᾽ εἰσῆλθεν, ἐκάλει ὁ Δερκυλίδας 
ἅ ’ , κ “-“  φ ’ “- Ἂ κ - 

τοὺς ταμίας, φράσας δὲ τοῖς ὑπηρέταις λαβεῖν αὐτοὺς προεῖπεν 
ΙΑ τα ἐξ " , πὰ - Μ ’ - 

αὐυτοις ὡς εἰ Τι κλέπτοντες αἀλωσοιντο τῶν ανιας, παραχρβημὰα 

οἱ δ᾽ 
Ἄ ͵ 
ἀποσφαγήσοιντο. 

δ 
ἐδείκνυσαν. 

ε τάς: κ ΤᾺΝ , 
ο ὃ ετεὶ εἰοςὲ σπαντας 

’ ς ν κ ’ αἶ ᾽ ’ 

κατέκλεισεν αὐτὰ καὶ κατεσημήνατο καὶι φύλακας κατεστήησεν. 

ἐξιὼν δὲ οὺς εὗρεν ἐπὶ ταῖς θύραις τῶν ταξιάρχων καὶ λοχαγῶν, [25] 
᾿᾿ ἜΝ ΦΙΡ Μ ᾿ κ ΕΞ 

εἶπεν αὐτοῖς. δίισθος μὲν ἡμῖν, ὦ 5 ἄνδρες, εἴργασται τῆ στρα- 
τς. Α Ε ΩΝ ἢ “5 ’ «ὦ ; 

τιᾷα εγγὺυς ενιαυτου ὀκτακισχιλίοις ἀνδράσιν ην δέ τὸ προόσερ- 

24. μὰ ἍἿ", ἔφη, ἐπεὶ αἰσχρὸν] μὰ 
Δία, ἐπεὶ ἔφη .΄. .΄. π᾿ τεθυκότα Β., 
ΔὈΒύθϑΙ 5. ΘΥΆΒΊΒ6 16. ΠΠ 06 Υ15. ΠΟΠΠ1]115 
Ιηΐο 1 ἔφη οἷ τεθυκότα, νϑοιοαῖιθ γο- 
Ἰϊοΐο βραΐϊο. 

ξενίζειν] Οἱ 5δου!Ποιατη (115. ὁὉ- 
τὰ]ογαῦ, ἴῃ Ῥαγίθιῃ ν] οὐ! πη88 ΔΠΉ1005 δα 
σομα νοσαραῦ. 1)ογου 8 ἸρΊΓαΓ, 
ἐπὶ ξενίᾳ ΜΙ νοσᾶγθ ϑυαστη 6886 
Β10 ; 116 νεῸ ξένια, ἄοπα, Π)ογου 8. 
ῬΆΓΆΓΟ Βἰ πη ]αραῖ. [0ἃ γΘΥθῸ ἀπ στο 
1ΠΠ 510 ΠΟΙΏΪΠΙ ῖβυριβ. ΘΗΝ, 

ἀλλήλους καὶ Β..Ε.1.. Οδίουὶ 
ἀλλήλους. 

διασκεψόμεθα] διασκεψώμεθα Β.Β. 
Εν οὐ ποιήσωμεν [.. οἱ αὐτατηαιιθ, ὁ 
ΒΌΡΘΙ ὦ Ροϑβίὶίο, 19). οἵ ποιήσωμεν Εἰ. ἃ 
ΡΓ. πηδητι, 411 σὸμ ἃ ΘΟΥΘΟΐΟΓΘ. 

25. Μειδία 5.1). Κ-. οἱ ρυ. Ε. Ὁὑ- 

[61] Μειδία, ἔφη. 
πόσοι---χῶροι ΒΒ... Οὐθίοτ! πό- 

σαι----κῶραι. 
Σκηψίων] Σκηψέων Δ. Ο.Β. 
ψεύδεται Ψεύσεται Β. 
26. ἡμέτερ᾽ ΒΝ. Οεἴοτῖ ἡμέτερα. 

ΟΡ παπατη οὖν δαάἀθηΐοπι ποίαν!ὑ 
ΟΠ ποι άοσιιβ. Υ. δα 2, 23, 2. 

27. ἐκάλει ὁ Δερκυλλίδας (Δερκυλί- 
δας ).) Β.Π.ΕΟΝ. Οὐδίθυὶ, βχοθρί!β 
ἔογίαβϑβθ (.Ε., ὁ Δερκυλλίδας ἐκάλει. 

ταμίας} νἸΠΠ1οο5, αἸΒΡΘβαίουθϑ ν ΘΕῸ 
νο]οραῦ Ρίθσβοη. δὰ Μωσίη Ρ. 472. 
5ΟΗΝ, 

φράσας δὲ Β. 1.10. Οδίοεὶ φράσας. 
αὐτὰ] αὐτοὺς 
28. ἡμῖν Β.Ὁ. Οδἰοιὶ ὑ ὑμῖν. 
εἴργασται Β.1})., μγ. Ε..1.. Οὐδἰοτὶ 

ΕῚ , ἐξείργασται. 
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γασώμεθα, καὶ ταῦτα προσέσται. ταῦτα δ᾽ εἶπε γιγνώσκων 

ὅτι ἀκούσαντες πολὺ εὐτακτότεροι καὶ θεραπευτικώτεροι ἔσοιν- 

το. ἐρομένου δὲ τοῦ Μειδίου, ᾿Εμὲ δὲ ποῦ χρὴ οἰκεῖν, ὦ Δερ- 

κυλίδα ; ἀπεκρίνατο, "ἔνθαπερ καὶ δικαιότατον, ὦ Μειδία, ἐν 
“-- 7] ΄ ΄ ’ Ἧ.} ΄σ ’ , ΔΨ Ὶ 

τῇ πατρίδι τῆ σαυτοῦ Σκήψει καὶ ἐν τῇ πατρῴᾳ οἰκίᾳ. 

ΚΦ. ἢ. 

Ὁ μὲν δὴ Δερκυλίδας ταῦτα διαπραξάμενος καὶ λαβὼν ἐν 
᾿] Α ε ’ ΕῚ ’ ᾽; "5 ,ὔ ΦΨ “ἃ Α ᾿] σ ’ 

ὀκτὼ ἡμέραις εἐννεα πόλεις, ἐβουλεύετο ὅπως ἀν μὴ ἐν τῆ φιλίᾳ 
; ᾿ ΕΣ κ Γ ο᾽ , ν 53 

χειμάζων βαρὺς εἴη τοῖς συμμάχοις, ὥσπερ Θίβρων, μηδ᾽ αὖ 

Φαρνάβαζος καταφρονῶν τῇ ἵππῳ κακουργῆ τὰς ᾿ Ελληνίδας 

πόλεις. πέμπει οὖν πρὸς αὐτὸν καὶ ἐρωτᾷ πότερον βούλεται 
ΑΙ. Ω] ᾿ς Ε ε ,ὔ ; , κι 

εἰρήνην ἢ πόλεμον ἔχειν. ὁ μέντοι Φαρνάβαζος νομίσας τὴν 

Αὠολίδα ἐπιτετειχίσθαι τῆ ἑαυτοῦ οἰκήσει Φρυγίᾳ, σπονδὰς 
δ“ 
εἵλετο. 

2 Ὡς δὲ ταῦτα ἐγένετο, ἐλθὼν ὁ Δερκυλίδας εἰς τὴν Βιθυνίδα [2] 

Θράκην ἐκεῖ διεχείμαζεν, οὐδὲ τοῦ Φαρναβάζου πάνυ τι ἀχθο- 
Γ' ’ κ ς Ν ΟΡ ἐν τ. Α Ν Α 

μένου" πολλάκις γὰρ οἱ Βιθυνοὶ αὐτῷ ἐπολέμουν. καὶ τὰ μεν 

ἄλλα ὁ Δερκυλίδας ἀσφαλῶς φέρων καὶ ἄγων τὴν Βιθυνίδα 

καὶ ἄφθονα ἔχων τὰ ἐπιτήδεια διετέλει. ἐπειδὴ δὲ ἦλθον αὐτῷ 
Ἁ ΄“" ἕ 4 ,ὔ -. ΕῚ ΄“ [ “- 

παρὰ τοῦ Σεύθου πέραθεν σύμμαχοι τῶν Οδρυσῶν ἱππεῖς τε 

ὡς διακόσιοι καὶ πελτασταὶ ὡς τριακόσιοι, οὗτοι στρατοπε- 
, Α ᾿ ᾿ Α ΄ ἝἭΨ “ ς 

δευσάμενοι καὶ περισταυρωσάμενοι ἅπὸ τοὺ λληνικοῦ ὡς 

ἔτι δηΐδ εὐτακτότεροι οτη. Β. Ὁ... 
δ ἘΥ. 

ἔσοιντο] ἔσονται ΒΥ. 
ἐμὲ δὲ] ἐμὲ Α.Ο.Β.Εν ΑἸΑ., οοΙ]- 

Βεπηίο 1. 
ὦ Μειδία βεγνανι Β., οπη! θη 5 απίθα 

ποῦ, οἱ 1)., οπλ. σρϑίοθυϊ. 
1. ἐβουλεύετο] ἐβούλετο Ἐ'. Εἰ, ΑἸΑ. 
συμ. ΡῖῸ ξυμ. Β.}). 
βούλεται εἰρήνην ἢ πόλεμον ἔχειν 

ΠΙΕΕΙΝ. Οδίοη εἰρήνην ἢ πόλεμον 
ἔχειν βούλεται. 

κακουργῇ ] κακουργεῖ Β. ““Βαυ!άοθτη 
ΡΙΟΡΙΘΙ δηΐθοθάθηβ βαρὺς εἴη ΤηΔ]11 
κακουργοίη." ὅΟΗΝ. 

ἐπιτετειχίσθαι] Ο)υΐα οετγαΐ ἴῃ ροΐο8- 
ἰαΐθ ΠλΘγΟΥ 86 τηαρηᾶ ρᾶγ8. “ἘΠ }011618, 
Ροΐθγραί 15 ᾿π4θ ἤπρθβϑ ἀϊ]οη18 ῬΠατ- 
ΠΑθαΖὶ ἀθρορι]αυ!, νεὶας εχ ἐπιτει- 

χίσματι 86ιι οαξί6110. ΄ΟΝΝ. ἐπιτειχί- 
ζεσθαι ΐδν. 

οἰκίσει 5. 
σπονδὰς Ιοάογιιβ ὀκτωμηνιαίους 

14. 38. 50ΗΝ, 
2. Βιθυνίδα]) Βιθυνίαν Ἐ. 
οὐδὲ 5. Α. Νάρεγ. 658. Ῥῃ]οΙορ. 

[κπρὰ. Βαΐί. 1840, ἃ. τ8 Θοείον. ργο- 
ΡΟΒΙ5 Ρ. 3.10. [1011 οὐδέν. 

τὰ μὲν ἄλλα] Αῃδῦ. 4, 8, 2ο: Τὰ 
μὲν ἄλλα οὐδὲν ἢν ὅ τι καὶ ἐθαύμασαν. 
Αὐὶβίορἢ. Εςο]. 644: Τὰ μὲν ἄλλα λέ- 
γεις οὐδὲν σκαιῶς. 

τὰ ἐπιτήδεια] ἐπιτήδεια ἘΝ. Ε, ΑἸΑ, 
ἐπειδὴ Β.1). εἴ οτηϊ88ο δὲ (. (ὐδίου] 

ἐπεί. 
ἦλθον Β.Ὁ .Ε.Ν. Οὐδίουι ἦλθον τότε. 
συμ. Ῥῖὸ ἕυμ. Β.}. 
᾿οδρισσῶν ΚΕ, 
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; - ΄ ’ Ἁ 

εἴκοσι στάδια, αἰτοῦντες φύλακας τοῦ στρατοπέδου τὸν Δερ- 
κι ΄ι Α νι ’ 

κυλίδαν τῶν ὁπλιτῶν, ἐξήεσαν ἐπὶ λείαν, καὶ πολλὰ ἐλάμβα- 
Γ Ι ΄- ἴω 

32νον ἀνδράποδὰ τε καὶ χρήματα. ἤδη δ᾽ ὄντος μεστοῦ τοῦ [3] 
’ ἊΨ - “ “5 Ἄ » [4 

στρατοπέδου αὐτοῖς πολλῶν αἰχμαλώτων, καταμαθόντες οἱ 
’ 

Βιθυνοὶ ὕσοι τ᾽ ἐξήεσαν καὶ ὅσους κατέλιπον “λληνας φύ- 
“- ΄ , 

λακας, συλλεγέντες παμπληθεῖς πελτασταὶ καὶ ἱππεῖς ἀμ’ 
ς Ῥ ’ “ « ’ ς ’ “' "5 δὲ 

ἡμέρᾳ προσπίπτουσι τοῖς ὁπλίταις ὡς διακοσίοις οὖσιν. ἐπειδὴ 
δον ᾿ ω , μΣ ᾿ “ ε δι...» ς 3 ῷ 

δ᾽ ἐγγὺς ἐγένοντο, οἱ μὲν ἔβαλλον, οἱ ὃ ἠκόντιζον εἰς αὐτούς. 
ς 5" 9 Ν ’ὔ; Ἄ, Ἁ 3 ’ 9 ; ν] ““λ 

οἱ δ᾽ ἐπεὶ τιτρώσκοντο μὲν καὶ ἀπέθνησκον, ἐποίουν δ᾽ οὐδὲν 
΄ ’ 

καθειργμένοι ἐν τῷ σταυρώματι ὡς ἀνδρομήκει ὄντι, διασπά- 
. ΡΥ ΑΝ ΠΕ 5.} ἢ . δ ’ ε !- ᾿ ῃ 

άσαντες τὸ αὑτῶν ὀχύρωμα ἐφέροντο εἰς αὐτοὺς. οἱ ὃὲ ἣ μεν 
"5 ’ ς ’ὔ; Α ς Υ Ξ ’ὔ οἷ «ε ’ 

ἐκθέοιεν ὑπεχώρουν, καὶ ῥᾳδίως ἀπέφευγον πελτασταὶ ὁπλίτας, 
Ἁ -“ 3 ᾿ 

ἔνθεν δὲ καὶ ἔνθεν ἠκόντιζον, καὶ πολλοὺς αὐτῶν ἐφ᾽ ἑκάστη 
΄ ἱὲ 

ἐκδρομῆ κατέβαλλον" τέλος δὲ ὥσπερ ἐν αὐλίῳ σηκασθέντες 
“ ᾿] Ἁ κ 

κατηκοντίσθησαν. ἐσώθησαν μέντοι αὐτῶν ἀμφὶ τοὺς πεντε- 
᾿ ᾿ : κ ᾿ ι 

καίδεκα εἰς τὸ ᾿᾿ὔὐλληνικὸν, καὶ οὗτοι, ἐπεὶ εὐθέως ἤσθοντο τὸ 
΄-΄ ΄“ ’ , 

πρᾶγμα, ἀπεχώρησαν ἐν τῆ μάχη διαπεσόντες ἀμελησάντων 
“ “κ Α Α - ’ 

τῶν Βιθυνῶν. ταχὺ δὲ ταῦτα διαπραξάμενοι οἱ Βιθυνοὶ καὶ [4] 
Α ΄ ΄ ΓΝ 

τοὺς σκηνοφύλακας τῶν ᾿Οδρυσῶν Θρᾳκῶν ἀποκτείναντες, ἀπο- 
’ νι ; “σι ῇ 

λαβόντες πάντα τὰ αἰχμάλωτα ἀπῆλθον ὥστε οἱ “Ἑλληνες, 
᾽ ὌΝ ΄ “ὯΝ »᾿ Ὁ «ἵ Ἁ Ἁ 

ἔπει ἤσθοντο, βοηθοῦντες οὐδὲν ἄλλο εὗρον ἢ νεκροὺς γυμνοὺς 
ος ΄ ’ ΟἹ Α , ν᾿ ΄. « 3 ’ 

ἐν τῷ στρατοπέδῳ. ἐπεὶ μέντοι ἐπανῆλθον οἱ ᾿Οδρύσαι, 
’ ᾿ Ε “ Ν ᾿ Ω τ ’, 3. Ὁ ᾽ “ 

θάψαντες τοὺς ἑαυτῶν καὶ πολὺν οἶνον ἐκπιόντες ἐπ᾽ αὐτοῖς 
Ἁ ΄“΄“ Ἁ Ἁ ω , 

καὶ ἱπποδρομίαν ποιήσαντες, ὁμοῦ δὴ τὸ λοιπὸν τοῖς “ὔλλησι 
’ 5 Ν ὦν ἊΝ ’ 

στρατοπεδευσάμενοι γον και ἐκᾶον τὴν Βιθυνίδα. 

σπάσαντες τὸ σταύρωμα. ῬοΟΪΥΌ. 2,69: ἐβήεραω φύλακα ΑἸά., ποδοῖο αὐγιιτη 

ἐξίεσαν ἘὮ. 
8. ὄντος μεστοῦ τοῦ στρατοπέδου 

αὐτοῖς ΒΒ. .Ε.Ψ. Οὐδίθυιὶ ὄντος τοῦ 
στρατοπέδου αὐτοῖς μεστοῦ. 

καταμαθόντες) καταλαβόντες, ΒΡ Γᾶ 
Βουρίο μαθόν, Ἰν, 
Ἕλληνας φύλακας Β.Ο.Ώ ΕΝ. Οε- 

167] φύλακας Ἕλληνας. 
συλ. Ῥγὸ ξυλ. Β.Ώ. 
ὡς ἀνδρομήκει Β.}). οὐ ααὶ Βαρτγα 

ΒΟΓΙΡΙ: ἐν Τὸ, Οὐϑίουὶ ὡς ἐν ἀνδρομήκει. 
Οοπῇ. δαίΐοιη Ογτορ. 6, 1, 320: Δρέ- 
πανα ὡς διπήχη" ΑΠΔΡ. 5, 4, 12. 

διασπάσαντες) [ηἴτα 4, 4, 1ο: δια- 

Διασπᾶν τὰ προτειχίσματα. ΗΝ, 
αὑτῶν) [ΔὈτ] αὐτῶν. 
4. ὑπεχώρουν Β..Ε. ΕΝ. Οὐίοιϊ 

ὑπεκχώρουν. 
ἠκόντιζον] ϑαρδοϊίον ΝΥ δἰ βίςῖτιβ τηο- 

Πα ΘΧΟΙ 1586 γουθὰ οἱ ἱππεῖς. ἘᾺρῚ- 
Θηΐθ5. θη ρα] ζαβίοθ ἴδοθσθ 1ἃ ΠΟῚ 
Ροίΐογαηΐ. 5ΟΗΝ, δα οοπίχασια βαηΐ 
ἡ μὲν ἐκθέοιεν, εὖ ἔνθεν καὶ ἔνθεν. 

ἀπεχώρησαν Ἐ. (ὐδίεΥἹ ἀποχωρή- 
σαντες, Οαϊ καὶ Δα ἀοθεαῖ Μογιβ. 

5. ᾿Οδρυσσῶν Κ΄. 
ἀναλαβόντες) πὸ ΒΆΡΕΙ να Υ. 
ἔκαον) [ΔὈΤῚ ἔκαιον. 



οασνεοσον  ““΄.- 

“-α»- 

298. 

ό 

7 

δὲ " Α κγὺ [1 ΄᾿ 9 2 ’ δὲ “ι΄ 

8 ὁε, αὐτοῖ ἤθη ἱκανοὶ ἐστε γιγνώσκειν. συσκηνούντων ὁεὲ τῶν τε Ε7] 

115.ΤῊ ΟΑΡΣΤΙ, 14 

ἽΑμα δὲ τῷ ἦρι ἀποπορευόμενος ὁ Δερκυλίδας ἐκ τῶν Βιθυ- [5] 
"ς΄ ῳ “-“ ΄ ΄- ’ ΄- 

νῶν ἀφικνεῖται εἰς Λάμψακον. ἐνταῦθα δ᾽ ὄντος αὐτοῦ ἔρχον- 
π ὰΝ ᾿ς ; σῷ ’ Α, ΤᾺ 

ται ἀπὸ τῶν οἴκοι τελῶν "Αρακός τε καὶ Ναυβάτης καὶ ᾽Αντι- 
’ ( “- , », , 7 

σθένης. οὗτοι δ᾽ ἦλθον ἐπισκεψόμενοι τὰ τε ἄλλα ὅπως ἔχοι 
Ἀ " ΄ι . ’ Α ’ ΕῚ ΓΩ ’ ΒΕ) κ 

τὰ ἐν τῆ ᾿Ασίᾳ, καὶ Δερκυλίδᾳ ἐροῦντες μένοντι ἄρχειν καὶ 
Ἁ » ’ 9 ’ 9 “ Α ’ 93 - Α 5 ’ 

τὸν ἐπιόντα ἐνιαυτόν᾽ ἐπιστεῖλαι δὲ σφίσιν αὐτοῖς τοὺς ἐφό- 
κ “ ς ΤᾺ Α 

ρους καὶ συγκαλέσαντας τοὺς στρατιώτας εἰπεῖν ὡς ὧν μὲν 
Ε ;ὔ ’ 9 “ δ“ Ἁ “ ΕΔ. “ἢ 

πρόσθεν ἐποίουν μέμφοιντο αὐτοῖς, ὅτι δὲ νῦν οὐδὲν ἠδίκουν, 
᾽ ΥΎΥΡ Ἀ Α κ- ΄ , ς “ Φ“ Ἃ Ἁ 2 
ἐπαινοῖεν" καὶ περὶ τοῦ λοιποῦ χρόνου εἰπεῖν ὅτι ἤν μὲν ἀδι- 

“ Ε] Ε] ; "ἢ ᾿ Ἁ Α ’ 
κῶσιν, οὐκ ἐπιτρέψουσιν᾽ ἣν δὲ δίκαια περὶ τοὺς συμμάχους 

ποιῶσιν, ἐπαινέσονται αὐτούς. 
Α ’ σε... ἢ ΕΣ « “ ’ Ἁ 

τοὺς στρατιώτας ταῦτ᾽ ἔλεγον, ὁ τῶν Κυρείων προεστηκὼς 
τ ’ “ Ἷ “ ’ τὰ 

ἀπεκρίνατο, ᾿Αλλ᾽, ὦ ἄνδρες Λακεδαιμόνιοι, ἡμεῖς μέν ἐσμεν 
« 3 Ἁ “ Ἁ ’ Ξ- ᾽ δ, ὧν Ἁ ΄ »᾽ Α 

οἱ αὐτοί νὺν τε καὶ πέρυσιν ἄρχων δὲ ἄλλος μὲν νῦν, ἄλλος δὲ 
Ν ’ Ἁ 3 “ ΄“΄ ΄ Ἁ ἌνοΝ “ ’ 

τὸ παρελθόν. τὸ οὖν αἴτιον τοῦ νῦν μὲν μὴ ἐξαμαρτάνειν, τότε 

οἴκοθεν πρέσβεων καὶ τοῦ Δερκυλίδα, ἐπεμνήσθη τις τῶν περὶ 

τὸν ἴΑρακον ὅτι καταλελοίποιεν πρέσβεις τῶν Χερρονησιτῶν 

ἐν Λακεδαίμονι. τούτους δὲ λέγειν ἔφασαν ὡς νῦν μὲν οὐ δύ- 
Ἁ ’ " , ’ Ν Ἁ ΕΣ 

ναιντο τὴν Χερρόνησον ἐργάζεσθαι" φέρεσθαι γὰρ καὶ ἄγε- 

σθαι ὑπὸ τῶν Θρᾳκῶν᾽ εἰ δ᾽ ἀποτειχισθείη ἐκ θαλάττης εἰς 
4 κ“ Ω θάλατταν, καὶ σφίσιν ἂν γῆν πολλὴν κἀγαθὴν εἶναι ἐργάζε- 

σθαι καὶ ἄλλοις ὁπόσοι βούλοιντο Λακεδαιμονίων: ὡστ᾽ ἔφα- 
ι ΩῚ ’ κι) Ἁ ’ ἊΝ , ᾿ Ἁ 

σαν οὐκ ἂν θαυμάζειν, εἰ και πεμφθείη τις Λακεδαιμονίων ἀπὸ 

ἐπεὶ μέντοι συγκαλέσαντες [6] 

6. ἀποπορευόμενος Β. Ὁ. ργτ. ΕΠ, 
(ὐείθυὶ πορευόμενος. 

᾿Αντισθένης] ϑϑραγίδηιιβ, ὨΘ5610 Δἢ 
άπ, οϑῦ ἴῃ ᾿ΓΠοΥ αἸα15 ὃ, 20 οἱ ὅτ. 
5ΟΗΝ. 

Ναυβάτης 1). (ὑδίεΥἹ] Ναυάτης. Ια. 
δα Κίορῃδηϊ 68. 

συγ. ῬτῸ ξυγ. Β.}). εὖ ἢϊς οἱ 8 συμ. 
εἴ συσ. ΡΙῸ ξ Απίρα καὶ τη8]6 ἀε]6ῖ 
ΠοΡυ. 

ὧν μὲν πρόσθεν ἐποίουν) οδρ. 1, 8. 
ἤ. προεστηκὼς] ΜΟΙῸ νἹά θῇ!" 6586 

'ρ86 Χϑθῃοόρθοῃ, 4] οχ Ῥοβϑιίοᾶ θχρϑ- 
αἸοπο τοαπχογαΐ ἀὐτθθοοβ ροΟβί  Πη118 
αἀὐχ οὐ ΤΙΡΓΟΙΙ {τδαϊογαΐ, Αμαθ68. 
7. 8, 24. ΞΟῊΝ,. δι ον ἸρΊίαΣ 
αΐ 3,1, 2, ΠΟΠΊΘΠ Β01 Οἰββιτηα]ανὶΐ 
ΧΠΟΡΠΟη. 

μέν] μέντοι ᾽. 

ἐσμὲν οἵη. ΑἸά., 564 βαρρ]οί 1. 
τὸ παρελθόν] 1. 6. τὸν παρελθόντα 

χρόνον. ΟΗΝ. 
Δερκυλίδα] ὅδε 5.21. Δερκυλίδου 3, 

1, 18, 22. [ἴΐὰ Ἰηΐτα Πραξίτα εἰ Πραξί- 
τοῦ, Σφοδρία εἰ Σφοδρίου. β(α νΘγ118 α. 

Χερρονησιτῶν ἢ. (ὑδἴεγ] Χερρο- 
νησιωτῶν. “Α νῆσος ἢέ αυϊάθπι νη- 
σιώτης, 564 ἴῃ ΘΟΙΊΡΟΒΙΝ5. Θἃ [ΟΥΙηἃ 
οϑύ ᾿ηπϑιζαΐα : ο΄ ΒΌΡΓΙΑ 1, 3; 1Ο. Χερ- 
ρονησίτας 51π6 ναγϊοίαΐα Βουϊρίατη 16- 
σιταν.᾽" Β5ΟΗΝ. 

Χερρόννησον Εἰ, αὖ αηΐθα Χερροννη- 
σιωτῶν. 

Θρᾳκῶν] Περσῶν (Ὁ. ΑἸ4., σοΥτρθη- 
Πα {{{. 

κἀγαθὴν] ΤΔΌΥΙ καὶ ἀγαθήν. Ια. 
5. 10. 

ὁπόσοι] ὁπόσοις Β.Ο.Ὁ.Ε. ργ. Ἐ.1. 

Ι, 

ΓΙ υἱ 
398. 
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. ΄“- , ο , 

οτῆς πόλεως σὺν δυνάμει ταῦτα πράξων. ὁ οὖν Δερκυλίδας 
κι νὰν εὖ ᾽  ᾿ ἄς ἑν , “να. , . ᾽ 

προς μεν εκείνους οὐκ εἶπεν ἣν ἔχοι γνώμην ταὺτ᾽ ἀκούσας, ἀλλ 

ἀπέπεμψεν αὐτοὺς ἀπ᾽ ᾿Εφέσου διὰ τῶν ᾿Ελληνίδων πόλεων, 

ἡδόμενος ὅτι ἔμελλον ὄψεσθαι τὰς πόλεις ἐν εἰρήνη εὐδαιμο- [8] 

νικῶς διαγούσας. οἱ μὲν δὴ ἐπορεύοντο. ὁ δὲ Δερκυλίδας 
3 Ἄς ων , “« , » ᾿ ᾿ ’ 
ἐπειδὴ ἔγνω μενετέον ὃν, πάλιν πέμψας πρὸς τὸν Φαρνάβαζον 
9 ’ [4 ’ὔ ν »᾽ ’; ὃ Α σ΄ 

ἐπήρετο πότερα βούλοιτο σπονδὰς ἔχειν καθάπερ διὰ τοῦ 
“ « ’ 6 ᾽ὔ Α - Φ Ὲ Α ’ 

χειμῶνος ἢ πόλεμον. ἑλομένου δὲ τοῦ αρναβάζου καὶ τότε 
3 [} Α Α . Α ἢ - ’ ’; 

σπονδὰς, οὕτω καταλιπὼν καὶ τὰς περι εκεῖνον πόλεις φιλίας 

ἐν εἰρήνη διαβαίνει τὸν ᾿Ελλήσποντον σὺν τῷ στρατεύματι εἰς 

τοτὴν Εὐρώπην, καὶ διὰ φιλίας τῆς Θρᾷκης πορευθεὶς καὶ ἕενι- 
Ἁ »“" Α 

σθεὶς ὑπὸ Σεύθου ἀφικνεῖται εἰς Χερρόνησον. ἣν καταμαθὼν 
’ ; Φ“ «ἵ ’ “᾿ ’ εἶ ’ 

πόλεις μὲν ἕνδεκα ἢ δώδεκα ἔχουσαν, χώραν δὲ παμφορωτάτην 
ο Ἁ 

καὶ ἀρίστην οὖσαν, κεκακωμένην δὲ, ὥσπερ ἐλέγετο, ὑπὸ τῶν 
““ . : “ “- ’ 

Θρᾳκῶν, ἐπεὶ μετρῶν εὗρε τοῦ ἰσθμοῦ ἑπτὰ καὶ τριάκοντα 
΄ ΟῚ Ε ,ὔ 2 ᾿ ᾽ ’ . ’ 

στάδια, οὐκ ἐμέλλησεν, ἀλλὰ θυσάμενος ἐτείχιζε, κατα μέρη 
“-“ Ἁ “ “- 

διελὼν τοῖς στρατιώταις τὸ χωρίον᾽ καὶ ἄθλα αὐτοῖς ὑποσχό- 
“- - 

μενος δώσειν τοῖς πρώτοις ἐκτειχίσασι, καὶ τοῖς ἄλλοις ὡς 
Φ 5 “ 9 ᾽ Ἁ - 4 ’ 4 Ἁ 9 ΄ 

ἕκαστοι ἄξιοι εἶεν, ἀπετέλεσε τὸ τεῖχος ἀρξάμενος πὸ ἠρινοῦ 
Ἁ ΄ 

χρόνου πρὸ ὀπώρας. καὶ ἐποίησεν ἐντὸς τοῦ τείχους ἕνδεκα 

μὲν πόλεις, πολλοὺς δὲ λιμένας, πολλὴν δὲ κἀγαθὴν σπόριμον, 

ἢς ἔχοι ΒΑ. ἔχει Ὁ.ν. ἔχη ΕΚ. 
(ὐδἴοιὶ εἶχε. 

ἀπέπεμψεν Ὦ.Ἐ10. Οδῖ. ἔπεμψεν. 
πόλεις Β..Ε. ΕἾΝ. Οὐίθει Ἕλλη- 

νίδας πόλεις. 
τὰς περὶ ἐκεῖνον πόλεις] ΜΊΟΪηΔ5 α]- 

ὉΠΟΩΙ ῬΠΔΡΠ Δα ΖῚ ὉΓΌ 65. 1η ογργθίδίιν 

1ο. καταμαθὼν] καὶ μαθών Υ. 
δώδεκα] Νιυτηθγιπλ ἤππο ΟἿἿ δ6- 

αἸαοΥΙῦ ἸΡΏΟΥΙΟ : ἀθίποθρβ βπίτα τητσὶβ 
ἸΟΠΡῚΒ ππαθοὶπΊ 1ΠοΙτιθὰ8. αἱ ἔ1586. 
5ΟΌΟΗΝ, Ῥοτγίαββο Ἰριταῦ ἀδ]θπάα ἢ 
δώδεκα, οτΐα 6ὁΧ ΑἸ οΟρτΔρΡΗΪϊδ. 

καὶ ἀρίστην οὖσαν) οὖσαν καὶ ἀρί- 
Μοτῖὰβ Η 566 150] 6 η5 (6 αὐ] 5 αἰαὶ 
τὰς περὶ Φαρνάβαζον, αἱ 46 Βιοτη η]- 
Ῥυ8. Μα]πη Ἰρὶα τὰς περὶ ἐκεῖνον 
[τὸν] τόπον πόλεις φ. 5ΟῊΝ. Π)1ο- 
ἋΟΥ. 13, 52: Ὅπως τὰς περὶ Λακεδαι- 
μονίους πόλεις ἀδεῶς πορθῶσι, ὨΪΒῚ [4}}10 
ΒΟ ρΡίγα. 

φιλίας ἐν εἰρήνη] Μοτγιιβ νεῦρα ἐν 
εἰρήνῃ ϑυβρθοία παρα οἱ ἱπο]αβϑὶῦ : 
ἀρέθπαιϊς ΑΝ οἰβίκιιιβ, οταϊπα ἰατηθη τηϊι- 
ταΐο φιλίας πόλεις. ΟἮΝ,. υρίαμῃ 
ὯΠ φιλίας. Ροιία8, αποα τοαϊν ἰηῇτα, 
αυδπα ἐν εἰρήνῃ, ἴῃ Β. Βοτ!ρύπτη ἡ εἰ- 
ρήνη, αποα ἔπϊύ ΒΌρΡτα, ἀμ τη 510. 
σαῖς, ΒεγΏΒαΤαν ϑγηίαχ. Ρ. 263. 

διαβαίνει τὸν Ἑλλήσποντον εἰς τὴν 
Εὐρώπην) ΑΠΔΡ. 7, 4. 18: Τοὺς παρα- 
τρέχοντας ἠκόντιζον εἰς τὸ φῶς ἐκ τοῦ 
σκότους. 

στὴν 
μετρῶν μέτρον Κ. 
ἑπτὰ καὶ τριάκοντα στάδια] ΟἾοΙΒο- 

ΘΒ ἃ ᾿ἰΟΠΡῚΒ ΠΉΠΓῚ8Β ἸΟΠΡΊ ΟΊ ΠΘΠῚ 
126 γ21}ΠΠ1ὁὰ ραβϑιαστη {γα ΡΊ]ΙΠ1π5 4, 
11. Ἰαθ πα] 6 ΠῚ Ῥάγθῖὴ αὐτὴ [βίῃπηο 
ΟοΥητῃϊδοο, ἃ 6βῦ, ααϊπαιιθ τα] τη 
ῬΑΒΒΙΠΠΊ, Πα Ρᾶ.]0 Ῥίαβ, αυᾶπι 37 
βίδαϊα οἰποιαηΐ. “ξξ καὶ τριήκοντα τοῦ 
ἰσθμοῦ στάδιοι ἐκ Καρδίης πόλεως ἐς 
Πακτύην ἀρὰ Ηετοἀοίυμη 6, 36, αθὶ 
νἱ6 ἁπποίδ!!οπθια ὙΝ Θββθ πρὶ Ρ-.452- 
5ΟΗΝ. 

ἐμέλησεν Β. ἐμέλλησεν Ὦ. Οὐδιετὶ 
ἤμελησεν. 

ἄξιοι εἶεν Β. ῃ. Οεἰθιὶ εἶεν ἄξιοι. 
ἠρινοῦ] τοῦ ἠρινοῦ . 
κἀγαθὴν Β.Ὁ ἘΕΙΝ. καὶ ἀγαθὴν Ο. 

Οὐεἰθυὶ καὶ ἀγαθὴν γῆν. 
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πολλὴν δὲ πεφυτευμένην, παμπληθεῖς δὲ καὶ παγκάλας νομὰς 
- ΄ Α ’ ’ ’ ᾿] Ἁ 

ἘΠῚ παντοδαποῖς κτήνεσι. ταῦυτα δὲ πράξας διέβαινε παλιν εις τὴν 

᾿Ασίαν. 

᾿Ἐπισκοπῶν δὲ τὰς πόλεις ἑώρα τὰ μὲν ἄλλα καλῶς ἐχού- 
“- Ἂν 

σας, Χίων δὲ φυγάδας εὗρεν ᾿Αταρνέα ἔχοντας χωρίον ἰσχυρὸν, 
ἈΝ χ8 , ε , , (ὧὰἶνῪ ; 7 ’ 

και εκ τοὐυτου ορμωμεέενοὺυς φέροντας και αγοντας την ὠνιαᾶνς 

Α ΄. 4 ’ὔ ’ δὲ “ Ἁ “- 4 ἐς, "5 

και ζῶντας ἐκ τούτου. πυθόμενος ὁε ὅτι πολὺς σῖτος ενῆν αὖὐ- 
- ἰ Γ ὸ 

τοῖς. περιστρατοπεδευσάμενος ἐπολιόρκει 
Ἂν Ψ “5 Ἁ Α 

καὶ εν οκτω μῆησι 
Υ ς Α 7 Ε] " ΄“- Δ ’ ἢ 

παραστήηήσαμενος αὐυὐτους, καταστησας εν αὐτῷ βάκοντα ελ- 

’ 93 κ Ἁ ’ ) ἴα ᾿ ΕΝ 

ληνεα ἐπιμελητήν, καὶ κατασκευάσας ἐν τῷ χωρίῳ ἔκπλεω 

παγκάλας] παγκάλους [). Ε΄. ΑἸΑ., 
φοΥροηΐθ ἱ. “081 ΟἸ1π| ῬΘΙΊΟ]65 ἀραιὰ 
ΡΙαίαΡομτη ο. 19. ἀαχὶῦ 111116 οΟ]0- 
ὯΟΒ ἴπΠ ἢδ5 1068, καὶ τὸν αὐχένα δια- 
ζώσας ἐρύμασι καὶ προβλήμασιν ἐκ 
θαλάττης εἰς θάλατταν ἀπετείχισε τὰς 
καταδρομὰς τῶν Θρᾳκῶν περικεχυμένων 
τῇ Χερρονήσῳ. ΒΡ] Ἰπῖι5. Μδοτοη Τεὶ- 
6Π05 τηϑπηογαῦ αἸοίαπ, απὰ ἃ ΡΥΟΡΟΙ- 
1146 δ ΜΙ πθπὶ Β᾽ΠιΠῚ ᾿ηΐο ἄπο 
ΤΙ] ῬΟΥΓΘΟΐτ5. ΠῚ ΤῚΙΒ. ΡΥΓΟΘΟΌΤΥΘΠΓΘΤΏ 
ΘΧΟΙβιῦ (ΠΟΥ ΒΟΠΘΒΙΙΠῚ, 4, 11. οὐ Με]ὰ 
2, 2. Εἴπηθ5 ΟἸΠΘΥΒΟΠ6Β1 ΔηΦΊα1108 πη6- 
τηογαΐ Ποιηοβίμθηθβ ἀθ Ἠδίομθβο ῥ. 
86. [50ἢτηὶ Ὠτιτι5. ῬΘΥΓΟΒΒΙΟΠ ΘΠ 6ῃ- 
ἔανις ἀοῖπαθ ῬΏΠΙΡΡΙΒ τοχ. Ροσγίιϑ 
ΟΠ οΥβοηθθὶ Οὐ η. οὖ Ῥδπουημη 
τηθπηοσαῦ Ρ]]ΠΙὰ5 οὐτπῇ ΜΕ]8 2, 
5ΟΗΝ. 

11. πράξας) διαπραξάμενος Υ. 
᾿Αταρνέα] ΙΟάοΙΙΙΒ 12, 5 : Ροϑί- 

αυδπη Οὐγαΐθϑιρριαβ ΟἾ]ο8Β Θχβϑιι]68 
τραπχογαῖ, ὮΙ σΟμΐΤα ΘΧ51}}} 511 διοΐο- 
γ68. εἸϊεϊπηΐ ἔδγϑ ύοο. οὗτοι δὲ τῆς 
ἀντιπέραν ἠπείρου χωρίον ᾿Αταρνέα 
καλούμενον κατελάβοντο, σφόδρα τῇ 
φύσει καθεστηκὸς ὀχυρὸν, καὶ τὸ λοι- 
πὸν ἐκ τούτου τὰς ἀφορμὰς ἔχοντες 
ἐπολέμουν τοῖς τὴν Χίον ἐ ἔχουσι. φῶς 
116 β0 ΟἸγμρΡ. 92, 4. οἰ [ΘΠΊΡΟΥΙ 
ΧΘΠΟΡΠΟΙ Δα ΒΟ 1 τη ρουῖπη Ογαῖθ- 
ΒΙΡΡΙΑδ6 1. 1, 5. Οὐ 1,5»1. [Ὁ] νϑτῸ 
Ὠα]5 Ἰοοὶ ΠΟῚ τηϑιηϊηογαῦ ΟΥ̓ 658] ]ηρ.. 
Το γου ἀδθ δααϊοπΠΊ ρου ΒΘΟθη- 
ἄσπη τοίου Ποάοττιβ δα ΟἸγΙηΡ. 95: 
24. ΑΠΠῚ Ἰρ](ὰ1 ἀθοθπη 1 ΘΓ βου! ηΐ. 
Οὐδ οι ρρ᾽ 465 σοῃϑβε 586 νἹἀθῦμ Πδθς 
{1 Π}, ΟΠ ΠΑ] ΠΡ ΟΡ τη ἴῃ 1Π- 
8.1ὰ ΟἼἾ]Ο δαϊτοῖ, τϑίοσθηΐθ ΝΝΟΒΙΙΤΟ 1. 
6.1. ὃ. 22. απο ἴδοίιπι εχ ΤΠ η]- 
θὰ5 Ποάνν6}}} ΟἸγτρὶδα. 92, ξ. ετγ- 
ΟΥ]αὰ5. νοῦ Αἰδυπθιση ΘΧΡΌρΠΔνΙΐ 

ΟἸγρΡ. 95. ξΞ. εα ἰδιηθῃ οχ ἴ580- 
ογαΐθ ὧἀθ Ῥᾶεθ Ὁ. 548. ἰθηριιβ ρᾷι]ο 
ΔΟΟΌΓΑίΙ15 ἀΘἤηγο ΠΟΘ 10. [116 ΘΠ]ΠῚ 
46 [ΔΟΘαϑο ΠΟ ἢ 118 Ροϑύ νἹούουϊατη [γ- 
ΒΔ ΠΟΤῚ δος τοίοσί : Οὐκ ἔφθησαν τὴν 
ἀρχὴν κατασχόντες, καὶ Θηβαίοις μὲν 
εὐθὺς ἐπεβούλευσαν, Χίων δὲ τοὺς 
πρώτους μὲν τῶν πολιτῶν ἐφυγάδευ- 
σαν, τὰς δὲ τριήρεις ἐκ τῶν νεωρίων 
ἐξελκύσαντες ἁ ἁπάσας ᾧχοντο λαβόντες. 
ϑοα ͵ὰπὶ δηΐθα Πγβᾶ πο. ἸΠΡΥΘΒΒΕΒ 
ἸΠΊΡΘΙ1ΠΊ 5[δ.!Π| μετεπέμψατο τὰς ἐκ 
Χίου τριήρεις, ὨΙΟΔΟΥΙ 12, 7ζο. (Οὐθίε- 
τισι ὧ(θ ΑἴδγηθῸὺ ΘΟΙΠΠηΠΟ46 τηοηθΐ 
Ῥδυβδη]δ8 4, 35» 10: Τὸ δὲ χωρίον 
ἐστὶν ὁ ᾿Αταρνεὺς ὁ Χίων μισθὸς, ὃν 
παρὰ τοῦ Μήδου λαμβάνουσιν ἄνδρα 
ἐκδόντες ἱκέτην Πακτύην τὸν Λυδόν. 
Ἀρυὰ Ἠοτγοαοίαμ 6, 20. οεβδῇ Μαλήνη 
τῆς ᾿Αταρνείτιδος χώρης. (ΟἸΠΙΟΤΙΙΠῚ 
ΠΟῊ ἰθνα τηοπηθηΐιπι π|586 δα Ὁ 61] 
᾿Π0] 1] ηΔπη6]ὰ 86] Δ] [ΘΓ α ΓΠΔ Ρδ͵ΐθιη, 
τηοῃοῖ ᾿βοογαίθϑ ῬΑΠΘΡΎΤΙΟΙ ο. 38: 
Ἔν γὰρ τοιούτοις καιροῖς πολλάκις μι- 
κραὶ δυνάμεις μεγάλας ῥοπὰς ἐποίησαν" 
ἐπεὶ γὰρ περὶ Χίων ἔχοιμ᾽ αν τοῦτον 

τὸν λόγον εἰπεῖν, ὡς, ὁποτέροις ἐκεῖνοι 
προσθέσθαι βουληθεῖεν, οὗτοι κατὰ θά- 
λατταν κρείττους ἦσαν. (ὑδίθγαχη 51- 
ΤῊ} 1π οαϑι ΜΊ]ΘΠΘῚ ΘΧΒι1165 ορ- 
Ροβίτπιπη Ἰη881 [6500 Απίδπαχιπη 
Οσσαρδχιηΐ, δἴαιιθ ᾿πάθ ΜΠ ]ΘΠθθ05 
ναχαγιηΐ, παισαηΐθ ])]ΟΌΓΟ 12, 72. 
5ΟΗΝ. 

περιστρατοπεδευσάμενος] ἐπιστρα- 
τοπεδευσάμενος ΑἸ. 

Δράκοντα) ἰβοογαΐεβ ΡΑΠΘΡΎΤ. 6.40: 
Δράκων δὲ ᾿Αταρνέα καταλαβὼν καὶ 
τρισχιλίους πελταστὰς συλλέξας τὸ 
Μύσιον πεδίον ἀνάστατον ἐποίησε. 
5ΟΉΝ, Ἡδιροοσδίοη ν. Δράκων. 
ΨΑΙΟΚ. 

Ι,2 

[9] 
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, Δ .4 Π «“ ᾿ Ε σ ᾿ ε Α Ἵ “- 

σπαντα Τὰ ἐπιτήδεια, νὰ εἰῇ αὐτῷ καταγωγή, ΟΠΟΤΕε ἀφικνοῖτο, 

ἀπῆλθεν εἰς "Εφεσον, ἣ ἀπέχει ἀπὸ Σάρδεων τριῶν ἡμερῶν 

ὁδόν. 

Καὶ μέχρι τούτου τοῦ χρόνου ἐν εἰρήνη διῆγον Γισσαφέρ- [το] 

νης τε καὶ Δερκυλίδας καὶ οἱ ταύτη “Ελληνες καὶ οἱ βάρβαροι. 

ἐπεὶ δὲ ἀφικνούμενοι πρέσβεις εἰς Λακεδαίμονα ἀπὸ τῶν ᾿Ιωνί- 

δὼων πόλεων ἐδίδασκον ὅτι εἴη ἐπὶ 'Γισσαφέρνει, εἰ βούλοιτο, 
.] ’ Ε ἢ Ν ’ ( ΦᾺ 
ἀφιέναι αὐτονόμους τας ᾿Ελληνίδας πόλεις" εἰ οὖν κακῶς 

πάσχοι Καρία, ἔνθαπερ ὃ Τισσαφέρνους οἶκος, οὕτως ἂν ἔφα- 
’ , ᾿ Ν ᾿] ’ 4“ 

σαν τάχιστα νομίζειν αὐτὸν συγχωρήσειν αὐτονόμους σφας 
ς - ᾿ 4 ’ ΄“ ες Ε Ν 
ἀφεῖναι ακουσάᾶαντες Ταῦτα Οἱ ἔφοροι ἔπεμψαν προς Δερκυ- 

ὃ Α 4:5 τ} Ἧς κὸ ᾿ Ἷ Α - ᾽ὔ 3. ἃ 
λίόὸαν, καὶ ἐκέλευον αὐτον ιαβαίνειν συν τῷ στρατεύματι επί 

Καρίαν καὶ Φάρακα τὸν ναύαρχον σὺν ταῖς ναυσὶ παραπλεῖν. 
4 ἢ κ πὶ ραν. 5 , 3 ’ Α Ἀ “ Ἁ ’ 

12 οἱ μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἐποίουν. ετυγχανε δὲ κατὰ τοῦτον τὸν χρόνον [11} 

καὶ Φαρνάβαζος πρὸς Τισσαφέρνην ἀφιγμένος, ἅμα μὲν ὅτι 

στρατηγὸς τῶν πάντων ἀπεδέδεικτο Τισσαφέρνης, ἅμα δὲ δια- 
’ [νὰ , 7 ἴω - Α ’ 

μαρτυρόμενος οτι ἕτοιμος εἴη κοινή πολεμεῖν καὶ συμμάχεσθαι 

καὶ συνεκβάλλειν τοὺς “Ελληνας ἐκ τῆς βασιλέως" ἄλλως τε 

12. μέχρι τούτου τοῦ χρόνου] μέχρι 
τοῦ τούτου χρόνου Εὶ. μέχρι τούτου Οὐ. 
Ἕλληνες] οἱ Ἕλληνες Υ. 
ἸἸωνίδων Β.Π ΕΝ, Οδίουιὶ λ- 

ληνίδων. ““ ΠΙᾺ ργοῖθγο, φυδηα δ πῃ 
᾿Ιωνικῶν οϑ8[ 5.17. ΒΟΉΝ. 

συγχωρήσειν) συγχωρῆσαι ὨΟὈγξρι8. 
ΑΠοααὶ ἂν ἀΘ]Θπά ατὴ νἀ θίατγ. 

συγχωρήσειν---ἀφιέναι]͵ [ἴα ἴδΔ61]- 
ἸῚΘ ΠΡ ΘΙΓΑ] ΡΟΘ86. ἃ ΤΊΒΒΑΡΏΘΥΠΘ 
Ραΐαθαπῦ αὖ τ οογαχτη οἰναΐθ5 11- 
Ὀθγᾶ8 6586 σοποθάογοῦ, 5ὅΟΗΝ, 

ἀφεῖναι Β.1).Κ.ν. ἀφεῖναι, Ἰιτοτα 
Ἰπίρυ εἶ οὔ ναὶ Οὔβουσγα πὶ ΒΊῖρη0 ἀὰ- 
ὉΠ, Οὐ. νὲὶ 1, ἀφῆναι Ἐ.1. (Οὐδίοτὶ 
ἀφιέναι. 

πάσχοι Β.0.}), (ὐὑδίε"] πάσχει. 
Δερκυλίδαν) μοβύ πος ἀγγέλους δἀ- 

αἴ Β. 
ἐκέλευον) ἐκέλεον Β. 
Φάρακα] Φάρνακα Ὁ)... “ Οὐχ 

ΧοΠΟΡΒοηΐθ ΠΙοάοτιβ τ4, 79. οἱ Α- 
ὉΠΟη ΡΒ 12, Ρ. 536 Β. οχ Τ᾽ ΠΘΟΡοΙΏΡΟ 
ἀθβοῦ 10 ΠΟΙηΪΠἰβ ἱπρσθηΐαμη. [ΤΠθο- 
ΡοΟΙΊΡαη Ἰοααὶ αὯ(6 οὸ ααθπὶ )1οά. 
αἸοἰῦ 12, 70, οοπ]οῖς ΜΏ]ΟΡ. δα ἔν. 
ΗἸβίου. νο]. 2, Ρ. 314.717 ΑἸϊυτῃ 
Φαρακίδαν παροί ΠΙοάοττιβ 14, 63, 70. 
᾿ΐθιη δα τη. Στύφωνα Φάρακος 

Βαροῦ Τηυογᾶ. 4, 28. ῬΒδΥΔΟΘΙη 
ΙΟΩΙ ἐραπδὶθπὶ Ρ]αΐαγοιιΒ Π1ΟΠΙ5 
ς. 48. Οδίογατη ῬΏΔγδοὶβ Πα]τ5 πδὰ- 
ΔΙΌΠΙ Τ68 δηΐθα σαϑβίαβ δὲ σὰπι ΟὉηο- 
Π15 Το θτι5. ΟΠ ποΐαβ Δ] Πα 6 δηδσγαΐ 
ΠιοάοταΒ 14; 79. στα 4110 ΘΟΙΡΑΓΔΠΑῚ 
Ψαθθπι8 6,2. Ραιϊιβαη1α8 6,7. 5ΟΗΝ. 

13. ἀφιγμένος] Οὐπὶ οχογοϊξα δα- 
γΘΠ1586, ΒΘ] θηΐ1α ἀοοσδηΐ : απᾶγ6 ἰη- 
σϑηϊοβᾶ ὟΥ δἰβκὶὶ σοπ]θούαγα ργΟ 8 115 
ααοαιιθ να] 468 τηϊῃ] 6886 νἹαθίαγ, χαὶ 
νεῦρα ὑπεφθόνει τῇ στρατιᾷ Ῥαγίτη 
πιο τϑίγα ῃοπάα οθηβαϊ οὐ Ἰοσῦχῃ Τ6- 
αἸηίορτανι ἴα : ἀφιγμένος σὺν τῇ 
στρατιᾷ. Νάἧῃ αποα θαϊΐοσθβ ὃχ 
Θηθπαἀδίομθ [ΘΟ ΠοΪαν}, ἃ ΡΙΓΟΚΠ6- 
ΤΏΘΙῸ αυοαια τϑααϊΐα, ροβαθγιηΐ τῆς 
στρατηγίας, οδτιβάτῃ τηϊπΐτηθ ἸΘΟΠΘδτη 
σΟΠ δῖ, ΟἿἿ ΟΡΘΠῚ 8118Π| “ΠΒΒΑΡΏΘΓΩΙ 
δα ατθοοβ Αϑία οἱϊοϊθημοβ οὈὐα] υ. 
Οοπίτα ἰηνιϊθβα “ΠἸΒΒαρΡ σηὶ νά θῦιγ 
Ἰάθο, φαοπίδγῃ ρταίϊα θιτη ἀρ ἅτο- 
608, ᾿ΠρυΪτηἶβ ΠΟΘ ἀδοιηοηϊοβ, ΠοσγΘσΘ 
νἱαθθαῖ, ααὶ ῬΠΑγπαθαζιπη οΟπΐγα 
οὐηηἶθιι5 πη] 6115 ο] 105. ΡΟΒββθϑβϑίοηβ 
οὗ ἔγαοῦα Βρο]αΐιπι νοχαθαηΐ. 5ΟΗΝ. 

μὲν ὅτι] μὲν καὶ ὅτι Καὶ. 
ἀπεδέδεικτο] ἀποδέδεικτο Υ. 
διαμαρτυρόμενος] ΜΝ Εἰδικῖιι8 ἕαΐα- 

Ἄξο. 
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γὰρ ὑπεφθόνει τῆς στρατηγίας τῷ Τισσαφέρνει καὶ τῆς 

Αὠοσίδος χαλεπῶς ἔφερεν ἀπεστερημένος. ὁ δ᾽ ἀκούων, ΠΡρῶ- 

τον μὲν τοίνυν, ἔφη, διάβηθι σὺν ἐμοὶ ἐπὶ Καρίαν, ἔπειτα δὲ 

14καὶ περὶ τούτων βουλευσόμεθα. ἐπεὶ δ᾽ ἐκεῖ ἦσαν, ἔδοξεν αὖ- 
“- ε Ν Ν ᾿] ὡς Δ, ῬΟ, , ὃ ’ 

τοις ικανας φυλακὰς εἰς τα ερυύματα καταστήσαντας ιαβαίνειν 

πάλιν ἐπὶ τὴν ᾿Ιωνίαν. ὡς δ᾽ ἤκουσεν ὁ Δερκυλίδας ὅτι πάλιν [12] 
’ 5 Ν Μ ’ " Ἁ ω Φά ε 9 ’ 

πεπεράκοτες εἰσὲ Τον αἰανδρον, εἰπτων τῶ αράακι ως ΟΚνοιῆῇ 

μὴ ὁ Τισσαφέρνης καὶ ὁ Φαρνάβαζος ἐρήμην οὖσαν καταθέ- 
, . νι ΄, ’ ᾿  ΥΥ 

οντες φέρωσι και αγῶωσι τὴν χώρβᾶν, διέβαινε καί αὕτος. 

Π ι κ ᾿ 587 ’ ἮΝ 
πορευόμενοι δὲ [καὶ] οὗτοι οὐδέν τι συντεταγμένῳ τῷ στρα- 

τεύματι, ὡς προεληλυθότων τῶν πολεμίων εἰς τὴν ᾿Εἰφεσίαν, 
᾽ ’ «ε ω Ε] ἘΝ ’ Α 9 Α -“ [2 

ἐξαίφνης ορωσιν εκ τοὺ ἀντιπέρας σκοποὺς ἐπὶ τῶν μνηματων" 
Ἁ ς , εἾ Ν ἥν ΄ - Α ’ 

5. και ἀνταναβιβάσαντες εἰ Τα παρ εαυτοις μνήμεια Και τυρσεις 

" Ἁ ΄. Ι ς “Ὃ “- “5 ε Ον ἈΝ ἴω ’ 

τινας καθορῶσι παρατεταγμένους Μ] αὐτοις ἣν ἢ ὁδὸς Καράς ΤΕ 

; ᾿ 
λευκασπιδας καὶ τὸ ΠΕερσικὸν ὅσον ἐτύγχανε πάᾶάρον στράτευμα 

Α Ἁ Ἥ, Ἁ Φ“ δ ς , ΕῚ σ΄ Α Ἁ ε Ἁ 

καὶ τὸ ᾿!λληνικον σον εἶχεν εκάτερος αὐτῶν καὶ τὸ ἱππικὸν 

μάλα πολὺ, τὸ μὲν Γισσαφέρνους ἐπὶ τῷ δεξιῷ κέρατι, τὸ δὲ 

τό Φαρναβάζου ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ. 

ΤΌΤ τηοα τὴ διαμαρτυρούμενος ΒΟ1Ρ- 
ἴση ἔπ]5856 οομ͵θοῖῖ. Δ ΥθΠι ΡΒ. ΠῚ 
ΒΙτη τ] αῦ 6 ΠΏ Δ]10 118 ΠῚ ̓ ΠΌΘΥΟΘΒ51586 51ρ- 
ΠΙἤοατα νἹἀοίυγ. ΘΟΗΝ. 

συμ-- ῬΙῸ ξυμ- Β.}Ὁ. 
ὑπεφθόνει] ὑπεφώνει Ε, 
τῆς στρατηγίας ΓΘοποΙανιβ. [ΓΑΌΥῚ 

τῇ στρατιᾷ, ουϊ ηγί ( ΒΡ Θυ βου]. 1). οὰ- 
ἄδτη τηδηιι, τι τηγί ἡ. Δ᾽ ΔΙΟΚΘΠΑΥΊτΙ8 
ΔΒΟΙΙΡΒΟγαΐ : ““ τῆς στρατηγίας Υ. ἴῃ 
Εν 2)οι." 906 αὺο οοῃΐ. δα 2, 2; 2. 

14. ἱκανὰς φυλακὰς] [πνογύϊς 1). 
ἤκουσαν Ἐ. ΡΥ. 
Φόρακη Φάρνακι Υ.. αὖ 8. 12. 
ὡς ὅτι] ὅτι οτηϊδιΐ (ὑαβίδ!ο, ἤρα 

[ογεηπιπη ἀρ Χοπορμοηΐθπι ααοα 
ΘΥΔΙΏΓΤΗΔΙ]ΟΟΒ ἔγθαπθηΐαββθ οοηϑίαδί. 

καταθέοντες φέρωσι καὶ ἄγωσι] κα- 

ταθέωσι φέροντες καὶ ἄγοντες Υ. 
πορευόμενοι δὲ καὶ οὗτοι] ῬΥΟΠΟΙΊΘΗ 

οὗτοι Μογιιβ τοίοσὶ δὰ [θγου]]}άδιη 
ΟΠ 5115 ΠΟΡῚ18, οἵ καὶ ἰΔΙπ τα πὴ 511- 
Ρογήπατα ᾿πο]αα 1. Πθοΐα αυ]άθπι 1118 
τοίοστί ἤφος δᾶ Ἰλογου ] δτη, 564 1η80- 
165 δϑῦ ἔοστηᾶ οὗτοι 46 ΠοΓΟΥ] δ, 51 
Υ6] ΘΟΡ Δττιμὴ τηθη τ] οπθτὴ 1111 δάϊαη- 
888, Οὑτη βίδ [πὶ ῬΥΘΘ ΘΟ ΒΒουΊῦ : διέβαινε 
καὶ αὐτός. Ἰρσιίυν ΝΥ γΓ ΘΗ ΟΠ Ϊτι5. ἴῃ 
ΒΙΒΠοΙΏ. Οτ. Ατηβίεὶ. νο]. 2, Ρ. ού. 

ὡς δὲ ταῦτα ἤσθετο ὁ Δερκυ- [13] 

Ἰοροηάθτη ραΐαρθαΐ : πορευομένου δὲ 
αὐτοῦ. Αὐ νϑγῸ 1ἴὰ Βθα 6 η8 ὁρῶσιν 
εὐ ἀνταναβιβάσαντες αὕτη ΤΕ] ΟΥα- 
ΤἸΟΠ6 οἰαπαϊοαί. [σαν ραΐο οὗτοι 
ΤΕΙΘΥΤῚ δα 1)ογου] δῖ οὐ ῬΠΔΓΔΟΘΙΩ ; 
Ὦ]Ο ΘΠ ΘΟΡΙΔ5 5185 Πᾶνιθι5 δᾶνθϑο- 
ἴδ5 ΘΧΡΟβι 1556. οἵ οὐτὴ δχογοῖίπι 1)6Γ- 
ΟΥ̓Δ ο6. ̓πηχΊ586 νἱἀθῦαγ. «}40005. ἴῃ 
Αααϊίδμη. Ρ. 63. ἑκάτεροι σοῃήθοϊί, 
ΝΥ δἰ βκιβ καὶ αὐτοὶ, αᾳοα Ἰρδὰπὶ δᾶ- 
θεῖ Ὁ. Βαυάδμι ριθίθσο δ]ίθγδτιη 
οἰ υβάθη δοη]θού τη, 418 νογθᾶ 
ἄπο οοἸ]οσαῦ ροβύ ἀνταναβιβάσαντες. 
5ΟΗΝ. 

οὐδέν τι] οὐδέν τοι Εἰ. ΑἸὰ. 
ὡς προεληλυθότων τῶν πολεμίων ἐς 

τὴν ᾿Εφεσίαν Β...Ν. εὐ αὰ εἰς 
ΕΓ.Κ. ὡς προεληλυθότες τῶν πολε- 
μίων ἐς τὴν ᾿Εφεσίων Υ. ὡς προελη- 
λυθότων τῶν ᾿Εφεσίων εἰς τὴν πολε- 
μίαν Α. οὖ σοΥ̓. Ε., 4] ΡΓ.», αὐ νΙ66- 
[υΓ, πολεμίων ῥγο ᾿Εφεσίων, εἴ αυδ ἐς 
ΑΙα. 

ἐξαίφνης ὁρῶσιν]ὔ ἰηνοτίες Ε, 
τοῦ] τῆς 
σκοποὺς ῬαΪΠΊΟΙΙΙΒ. 

(ὐδίθυὶ σκοποῦ. 
ἡ οτη. Β. 
Φαρναβάζου) τοῦ Φαρναβάζου Ἐ. 

σκοπῶν ἘΝ. 
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(δ “- κ ’ Α “ δ “- Ν ͵ 

λίιόας, τοῖς μεν ταξιάρχοις καὶ τοῖς λοχαγοῖς εἶπε παρατατ- 
Α ’ .Ὶ Φ Α Α ᾿Ὶ Α Φ ᾿ Ἁ 

τεσθαι τὴν ταχιστὴν εἰς ὀκτῶ, τοὺς δὲ πελταστὰς ἐπὶ τὰ 
; ε ’ ᾿ Α [ ᾽ Ψ 

κράσπεδα ἑκατέρωθεν καθίστασθαι καὶ τοὺς ἵππέας, ὅσους γε 
᾿ Α ο΄ ΕῚ , , ΝΞ τὰ δὲ ὅσ. 7 “ ᾿] δ) 3 

17 δὴ καὶ οἵους ἐτύγχανεν ἔχων᾽ αὐτὸς ὃὲ ἐθύετο. ὅσον μὲν ὁη ἣν 
ζχ ; 

ἐκ Πελοποννήσου στράτευμα, ἡσυχίαν εἶχε καὶ παρεσκευάζετο 
ον Ν Ι͂ 

ὡς μαχούμενον" ὅσοι δὲ ἦσαν ἀπὸ Πριήνης τε καὶ ᾿Αχιλλείου 
βὰ.Ὶ Ἁ 7 Ἁ “ 3 “ ; ε ’ 

καὶ ἀπὸ νήσων καὶ τῶν ᾿Ιωνικῶν πόλεων, οἱ μέν τινες καταλι- 
’ " “ , Ν δ ὅ διὸ Ξ Ἁ Ν 5 θὺ 

πόντες ἐν τῷ σίτῳ τὰ ὅπλα ἀπεὐιὸρασκον᾽ καὶ γὰρ ἦν βαθὺς 

ὁ σῖτος ἐν τῷ Μαιάνδρου πεδίῳ" ὅσοι δὲ καὶ ἔμενον, δῆλοι ἦσαν 
“ Ω ις ᾿ 

τιϑού μενοῦντες. τὸν μὲν οὖν Φαρνάβαζον ἐξηγγέλλετο μάχε-[14} 
Ι 

σθαι κελεύειν. ὃ μέντοι Τισσαφέρνης τὸ τε Κύρειον στρα- 
΄ς“"“ ἤ 

τευμα καταλογιζόμενος ὡς ἐπολέμησεν αὐτοῖς καὶ τούτῳ πάν- 
Ω , ’ 

τας νομίζων ὁμοίους εἶναι τοὺς “Ἑλληνας, οὐκ ἐβούλετο μαχε- 
ς 3 σθαι, ἀλλὰ πέμψας πρὸς Δερκυλίδαν εἶπεν ὅτι εἰς λόγους 

-“ Ἁ Ἁ 

βούλοιτο αὐτῷ ἀφικέσθαι. καὶ ὁ Δερκυλίδας λαβὼν τοὺς κρα- 
’ Ν 2 “ ΜΝ πω κχἢ ΔΕ ; Α “ ΄ 

τίστους τὰ εἴδη τῶν περί αὐτὸν καὶ ππεων και πεζῶν προῆλθε 
᾿ κ᾿ . , κ᾿ δ“ Ε Α ; { 

πρὸς τοὺς ἀγγέλους, καὶ εἶπεν, Αλλὰ παρεσκευασαμὴν μεν 
,᾽7 [ ξ ς “᾿ Ἂς 3 .Ἶ ’ ς “-“ , ΕἸ 

ἔγωγε μάχεσθαι, ὡς ὁρᾶτε" ἐπεὶ μέντοι ἐκεῖνος βούλεται εἰς 
«ἃ -“ 

λόγους ἀφικέσθαι, οὐδ᾽ ἐγὼ ἀντιλέγω. ἀν μέντοι ταῦτα δέη 
- Ἁ Α ς , ; Α ᾽ ’ 

το ποιεῖν, πιστὰ καὶ ομήρους δοτέον καὶ ληπτέον. δόξαντα δὲ 
σ΄ “᾿ Ἁ κ 

ταῦτα καὶ περανθέντα, τὰ μὲν στρατεύματα ἀπῆλθε, τὸ μὲν 
Ἁ Ι “- δ ι 

βαρβαρικὸν εἰς 'Πραλλεις τῆς Καρίας, τὸ δ᾽ “Ἑλληνικὸν εἰς 

τ6. ταξιάρχοις] ταξιάρχαις Β.(.}).ἘνΦ ργ. Εν, αὶ δέη εοττεοεία8, δέει Α. ΑἸά. 
κράσπεδα) δῦ ἄρῃ αποα κέρατα, 

αὖ 1η Ἰϑατ]ρΙα]8 ΘΌΡΡΙ. δύο : Τὰ κρά- 
σπεδα τῶν ὀρῶν. Ἰηΐτα 4, 6, ὃ. ΔῈ Γ 
ἀϊευπίαν. ΒΟῊΝ. 

ἑκατέρωθεν Β.).ν. (ὐδίθῃ ἑκατέ- 
ρωθεν μέν. 

τη. δὴ] Ἰτογᾶπῃ ν, αὖ νια θῦμα, ροϑί 
ἴος ἀε]οῖ Β. 

᾿Αχιλείου Β. 
νήσων] νήσου Ἰζ. 
ι8. ἐξηγγέλλετο (ὐ. Ὁ. Ε΄. ἐξηγγεί- 

λετο Α. ΑἸά. ἐξηγγείλλετο Β΄. ἐξηγγεί- 
λετο ΔΑ... ““ Νυποῖιβ ἃ βρθου]αΐοτι- 
θὰ αἰ {γαηβίιριβ δα 1)ογου δ 
ΡΟΥοΥθαίαν.᾽" 5ΟΌΗΝ, 

Δερκ.}] τὸν Δερκ. Β. 
καὶ ἱππέων Β.Ο.Π ἘΝ. Οὐδίουι 

ἱππέων. 
βούλεται] δηΐρ Βοο ̓ υύογατη ἀο]οῦ Β. 
ἂν) ἃ ἃ Β.."Ε, ἅμα Υ: 
μέντοι ταῦτα] μὲν τοιαῦτα Κ΄. 
δέῃ) δεῖ Β.ΕΤΟΝ. δὴ Ὁ. δέοι Ὁ. εἱ 

πιστὰ καὶ ὁμήρους Β.}.1. ΚΟΥ. 
πιστὰ οτη. (ὐ. καὶ ἀ6]6ῖ τηᾶπὰ 566. Εἰ. 
(ὐθίευὶ πιστὰ, ὁμήρους. ““ Πιστὰ 5ιπῆ 
οὔηηΐὰ αἰ ἤυπί, τὖ νο 15 ἢα 65 
οοηϑίοί. ἥϊς εϑύ ἴῃ ΟΥΤΟΡ. 4,2, 13: 
Τοὺς ὁμήρους ἀγάγωμεν, ἵνα καὶ σὺ 
ἔχων τὰ πιστὰ παρ᾽ ἡμῶν πορεΐῃ. ΑΙ 
ὈῚ τὰ ἐχυρὰ ἰγαδιιηΐογ ἐπα πδᾶτη πιστά. 
δαηΐ οἴατη πιστὰ μείζω, Ογτορ. 5» 3» 
14. ΘΗΝ: 

10. Δόξαντα δὲ ταῦτα] ἴῃ ΑΠΑΒ8ΕΙ 4, 
1, 12. βϑὺ δόξαν δὲ ταῦτα. τι] νἱὰδ 
ἃπηοίαϊα. θα 101 φιοααθ οοαδχ τιητι8 
δόξαντα Ὠαρεῖ. τῷ Απαοοϊάθβ Ρ. 30: 
Δόξαντα δὲ ὑμῖν ταῦτα. ΟῊΝ, διη- 
ΒΌΪΑτΙ ΡΙαῖο Ῥτοΐαρ;. Ρ. 314 Ο.: Δόξαν 
ἡμῖν ταῦτα ἐπορευόμεθα. Αὐὶβια. γΟ]. 
1, Ρ-. 212: Δόξαν ταῦτα πέμπω τὸν 
Ζώσιμον. 

Καρίας ΒΟ ἘΕ1. ΚΟΥ. Οοἰοιὶ 
Φρυγίας. ““ἴπ οοπῆπη!!8 Οατῖδ οἱ ἴγ- 
ἴα Γπουιιηΐ ΓΓΤΆ1168.᾽ 5ΟΌΗΝ, 

᾿νν..» 
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Λεύκοφρυν, ἔνθα ἣν ᾿Αρτέμιδός τε ἱερὸν μάλα ἅγιον, καὶ λίμνη 
’ “ , « ’ ᾿ 4 , Α “2  οῳ 

πλέον ἢ σταδίου ὑπόψαμμος ἄἀεναος ποτίμου και θερμοῦ ὕδα- 
᾿ ’ ᾿ “- " ἣ ᾿ - ἡγυ νὰ ἢ . ᾿ 

πο καὶ ΤΟΤΕ μὲεν Ταῦτα ἐπραχθὴη τη ὃ υστεραιᾳ δίς ΖΣῸ 

συγκείμενον χωρίον ἦλθον, καὶ ἔδοξεν αὐτοῖς πυθέσθαι ἀλλή- 
5 Α ’ “δ Α δ ’ ’ « Α Α Π 

φολων ἐπὶ τισιν ἂν τὴν εἰρήνην ποιήσαιντο. ὁ μεν δὴ Δερκυλίδας 

21 

εἶπεν, εἰ αὐτονόμους ἐῴη βασιλεὺς τὰς ᾿λληνίδας πόλεις, ὁ δὲ 

Τισσαφέρνης καὶ Φαρνάβαζος εἶπον ὅτι εἰ ἐξέλθοι τὸ ᾿Ελλη- 
’ " ΄ 

νικὸν στράτευμα εκ τῆς χώρας καὶ οἱ Λακεδαιμονίων ἁρμοσταὶ 
-“- ᾽ὔ ΄ ’ ,) 9 

ἐκ τῶν πόλεων. ταῦτα δ᾽ εἰπόντες ἀλλήλοις σπονδὰς ἐποιή- 

σαντο, ἕως ἀπαγγελθείη τὰ λεχθέντα Δερκυλίδᾳ μὲν εἰς Λακε- 

δαίμονα, Τισσαφέρνει δὲ ἐπὶ βασιλέα. 

"Γούτων δὲ πραττομένων ἐν τῆ ᾿Ασίᾳ ὑπὸ Δερκυλίδα, Λακε- [16] "ἐν 
’ Ἀ Ἁ "5 Ν ’ ; ’ “ 

δαιμόνιοι κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον, πάλαι ὀργιζόμενοι τοῖς 
ἪΛλ , ὦ ᾿ ’ ’ Ἁ ἾΆ , Α 

εἰοις καὶ οτι ἐποιήσαντο συμμαχιᾶν προς θηναίους Και 

᾿Αργείους καὶ Μαντινέας, καὶ ὅτι δίκην φάσκοντες καταδεδικά- 
᾿ “ 3 ’ Ἁ ΨΚ “ Ἁ “ ΨἊ ΤῸ “᾿. 

σθαι αὐτῶν ἐκώλυον καὶ ΤΟυ. τα Τικοῦυ καὶ ποὺ γυμνικου αγωνος, 

καὶ οὐ μόνον ταῦτ᾽ ἤρκει, ἀλλὰ καὶ Λίχα παραδόντος Θηβαίοις 

Λεύκοφρυν ἴῃ Μεδηατο σάτηρο ἔαϊύ 
δία, αὖ Ἰηΐτα ἀοοσοί 4, 8, 17ζ. Αρυᾶ 
ΑἰΠδοπθθο Ἰοσιιβ οϑὲύ ΝΙΟΔΠΟΙ οΧ 
(ξεοτρ.15, 9. . 685 Ο: Οὐδ᾽ αὐτὴ Λεύκο- 
φρυς ἀγασσαμένοις ἐπιμεμφὴς Ληθαίου 
Μάγνητος ἐφ᾽ ὕδασιν εὖ θαλέουσα, 
ααθι ἸοσιΠ ΠϊιπΠΊ0 1ΠΠπιϑίγανι Βιο- 
παγγοῖ Οςδογυαξζίοηὶ δορὰ αἰοιηὶ ηι6- 
ααρίίοηδ Ὁ. 86. ΤῈ θαμὰ [1ωρποο- 
Ῥθσγπθ νὰ Ηθυπ Οραϑβο. νο]. 1, 
Ρ.- τορ. 5ΟΗΝ. Ἐπ ΤἼ68. ϑύθρῃδῃι 
ν. Λεύκοφρυς. 

ἔνθα ἢν ̓ Αρτέμιδός τε ἱερὸν Β.}).1.Υ. 
οὐ 4αϊ τὸ ΡΙῸ τε (Ὁ. οἵ, αἵ νιΙαφίι, Κι, 
εἴ αὶ ογαβὶύ τὸ Εἰ. δἵ αὶ] οι. Α. ΑἸά,., 
ἔνθα τὸ ἱερὸν ἢν ̓ Αρτέμιδος Ἐ. 

ἀέναος] ΤΛΌΤΊ ἀένναος. 
συγκ. ῬτῸ ξυγκ. Β.Ὁ. 
20. εἰ] εἰ μὲν Καὶ. 
εἶπον] εἶπαν Β. 
τῆς χώρας .1).Ε΄, οὐ ἀδοτ!ρίο ΒΌΡΙα 

νούϑιτη βασιλέως Εὰ. (ΟὐείοΥ τῆς βασι- 
λέως χώρας. 

σπονδὰς ἐποιήσαντο] Αα Πος ἴω- 
Ἃ8, αἰ δα ὈΥΪτ15, ΒΌρΡτα ὃ. 1. Τη6Π10- 
γαΐιμη, ῬΘΓΠΠΘΥΘ Ραΐο αἰδὸ ΠαΙτδΐ 
ἰβοογαΐθβ ῬαπαρΎσοὶ α. 41: Καὶ τοῖς 
μὲν Κισθήνην καταλαβοῦσιν ἑκατὸν τά- 
λαντα διένειμαν (ῬΕΥ526), ΌἹ ΟἸΒΙΠ6- 
ΠοπῚ ἦθ πτῦ6 2 )011415 ᾿ἱπίθγργθίδίιιγ 
ΥοΟΙ,. Οὐδίθγιιπη τὸβ ρεβδίαβ ἃ ᾧ. 12. 

ἀβα86 δα μος [άτι5 ὈΓΘν ΙΓ Πδυγανὶΐ 
Ἰιοάοτιβ 14, 329. ΒΟῊΝ. 

21. κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον] ἔχρο- 
αἸΠΟπ θα ἤδης δα δηπυτη ΧπορΠοΙ- 
ἴθι ΤΟ τοίου Πάν} ]]85 : οοπίτα δα 
ΔΗΠΙΠῚ 12 14 οβῦ ΟἸγρ. 958 ροτί- 
ΠΟΙ αοου! Μδηβο ὥραιίςθ νῸ]. 23, 
Ραγί. 2, Ρ. 185. ΟΗΝ. 

πάλαι ὀργιζόμενοι] ΑἸ ΒΟΙ να οΥᾶ- 
[10 85. 23, ἐκ τούτων οὖν ὀργιζομένοις 
ἔδοξε κι τ.λ. 

συμ. ΡΙῸ ἕυμ. Β.Ώ. 
πρὸς ᾿Αθηναίους] Ἐς οΥ5. ἔουπηι- 

Ιατὰ μαρούὺ ΤὨμπογαα65 ρ, 46, 47. 
5ΟΗΝ. 

δίκην] ΒΔΙΠΙρσΊοηοτη ᾿πάοσιπη ΟἸγτη- 
ΡΙΘΟΙΙΙΠῚ ΔΙΤῚΪ5. νἹΟ]αγαμπΐ [,Δσθαςοππο- 
Ὠ1 ; Ἰριαγ ΕἾΘ], ργθβι 65. ἸΠΔΟ ΤΠ, 
τη] ΐατη ἀπογιιη. ΤῊ]]]1π1ΠΔ ΤΩ] ΠΔΥΊΙΠῚ 
115 αἀἸοίαγαηΐ, ΘΟβ6 116 ΒΔ ΓΙ ΠΟἸ18 οἵ 106 
σογαταϊηπτη Ρτο μι θογαπΐ, ἀπ 50]- 
νἰββθηΐ τηυ]ΐατη. 'ΓΠιιογά. ν, 49, 50. 
5ΟΗΝ. 

ταῦτ᾽ ἤρκει] ᾿ταύτην ἤρκει Τὰ. ““1,ο- 
οι δϑῦ β: Π]]Π1τητι5 1η Οὐυτορ. 8, 8, τό: 
κείνοις γὰρ πρῶτον μὲν τὰς εὐνὰς 
οὐ μόνον ἀρκεῖ μαλακῶς ὑποστρώννυ- 
σθαι, ἀλλ᾽ ἤδη καὶ τῶν κλινῶν τοὺς 
πόδας ἐπὶ ταπίδων τιθέασιν. Τίεγιιτη 
ἸθΙάθιη ᾧ. 17: Καὶ ἐν τῷ χειμῶνι οὐ 
μόνον κεφαλὴν καὶ σῶμα καὶ πόδας 
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. [2 4 ὡς ’ 

τὸ ἅρμα, ἐπεὶ ἐκηρύττοντο νικῶντες, ὅτε εἰσῆλθε Λίχας στε- 
΄ " Ἁ ᾿ ’ 

φανώσων τὸν ἡνίοχον, μαστιγουντες αὕὑτον: ἄνδρα γέροντα; 

22 ἐξήλασαν" τούτων δ᾽ ὕστερον καὶ "Αγιδος πεμφθέντος θῦσαι 
΄ ᾿ “- Ἁ ’ 

τῷ Διὶ κατὰ μαντείαν τινὰ ἐκώλυον οἱ ᾿Ηλεῖοι μὴ προσεῦχε- 
; ’ ’ ς Ἁ Ἁ 3 ε Υ̓ “ 

σθαι νίκην πολέμου, λέγοντες ὡς καὶ τὸ ἀρχαῖον εἰὴῆ οὐτῶ 

νόμιμον, 

23 πολέμῳ᾽ ὧστε ἄθυτος ἀπῆλθεν" 

ζομένοις 

μὴ χρηστηριάζεσθαι τοὺς “ἄλληνας ἐφ᾽ ᾿Εἰλλήνων 

ἐκ τούτων οὖν πάντων ὀργι-[17} 

ἔδοξε τοῖς ἐφόροις καὶ τῇ ἐκκλησίᾳ σωφρονίσαι αὐ- 
’ 3 ’ 5. 3 ῳ κι ͵ 

τούς. πέμψαντες οὖν πρέσβεις εἰς Ἦλιν εἶπον ὅτι τοῖς τελεσι 
κ᾿ ἢ Π ἃ ἢ Ω " ἤ 9 ᾿ χ 

των Λακεδαιμονίων δίκαιον ΟΚοΟιῆ εἰναι αφιεναι αὐυτοὺυς τὰς περι- 

; , 3 , ᾽ ’ δ᾽ κ᾿ Ἢ ’ Ὁ 3 
οικίδας πόλεις αὐτονομοῦς. αποκριναμενῶν ετων λείων οτι οὅν 

, “ 3 Ν 3 Ν Α 

ποιήσοιεν ταῦτα, ἐπιληίδας γὰρ ἔχοιεν τὰς πόλεις, φρουραν 

ἀρκεῖ αὐτοῖς ἐσκεπάσθαι, ἀλλὰ καὶ 
περὶ ἄκραις ταῖς χερσὶ χειρῖδας δασείας 
καὶ δακτυλήθρας ἔχουσιν. Ἐὰχ ααΐθτιδ 
Ἰοοῖβ ἃρραγοῖ ΟΓΑΙΠΆΙῚ νοῦ αἀοΌο 6 
ῬΓΟΡΥΙΒ 816 : Καὶ οὐκ ἤρκει ταῦτα μό- 
νον. Οομιραῖα Υοϊἤθπτα δὰ Ιρᾶ- 
ὨΘᾶΤη Ρ. 497; 13» ὉΡῚ ΒΙ ΠΟΥ οϑί εἰ μὴ 
μόνον ἐξαρκέσειε, ἀλλὰ---.᾽ 5ΟΗΝ. 
Χεη. (Οὐὐμηπηθηΐ. 1, 4: 12: Οὐ τοίνυν 
μόνον ἤρκεσε τῷ θεῷ τοῦ σώματος 
ἐπιμεληθῆναι, ἀλλὰ καὶ τὴν ψυχὴν 
κρατίστην τῷ ἀνθρώπῳ ἐνέφυσε. 1)1ο 
ΟἸν. ον. 73, ΝΟ]. 2, Ρ 301 ἄη.: Τοῦ- 
τον οὐκ ἤρκεσεν αὐτοῖς ἀποκτεῖναι μό- 

νον, ἀλλ᾽ οὐδὲ νεκρὸν εἴασαν ἐν τῇ 
᾿Αττικῇ. 

Λίχα ΒΟ ΈΟ. ἐἐῥε. Ἐ. Οείοῦ 
Λείχα. ὅἕϊς ᾿ηἴι. 

παραδόντος] παραδόντες Α.Ο.Ἐ. ΑἸά. 
τὸ ἅρμα] Ῥαυβδηῃϊαβ ό, 2: Καθῆκεν 

ἐπὶ ὀνόματι τοῦ οὐβ αν δήμου τὸ 
ἅρμα. Ῥοδύ νἱοθουϊατη [Δομὰ8Β ΜΟῚ 
ἀἸαϊια8 βιπηαϊανι ΠΟΘ ΡΔ ΠΟΥ 6586 
ΘΌΓΓΙΙΠΊ, 5686 Βαττοχὶῦ οὔ δυσιράτη οο0- 
τοπᾶν. ὕπαθ το8 δα νϑύθογα νϑηϊί. 
ΤΠυογ 465 5, 50. Νηρ 'ρ86 δὔϊδιη 
Τλομαβ ἴῃ οὐ]ρὰ [αϊί. Νάτα, τ δ 
ἀρυὰ Ἡετοάοίστῃ 8, δῦ: Εν τοῖ- 
σιν ἀγῶσιν οἱ προεξ νι στ ἀμόνι ῥαπί- 

ζονται, τηοηθηΐθ Ν᾽ Δ] οἰκθμαυῖο δα Ηδ- 
τοἀοίαπη 1. 6. [)6 Ιλομὰ νιὰθ δᾶ 
(Οὐοτητηρηΐ. 1, 2,61. 5ΟΗΝ. 

ὅτε] ὅτι Β.}). 
2. ἔΛλγιδος) ΠΙΟάοτΙΒ 14. 17: Μά- 

λιστα ὅτι ΤῈαυσανίαν---διεκώλυσαν τῷ 
θεῷ θῦσαι, καὶ διότι τοῖς ᾿Ολυμπίοις 
Λακεδαιμονίους οὐκ εἴασαν ἀγωνίσα- 
σθαι. ἰἴαφαθ οχϑυοϊζιιβ ἀπιοθῖὴ οἰϊαπὴ 

Ῥαυβαηΐδτη ποιηϊπαί. τὰ Χοπο- 
ῬΠοπίθ ἔδοϊξ Ῥαιιβαῃΐαβ 9, 8. ΗΝ. 

προσέχεσθαι Ὁ. 
οὕτω] τοῦτο Κι. 
22. ἐκ] καὶ Κ΄. 
πρέσβεις) Ἰθιοάουιβ δέκα πρεσβευ- 

τὰς, Ῥαυιβδῃ]α8 κήρυκα. ὅΟΗΝ. 
αὐτοὺς] αὐτοῖς Β. 
αὐτονόμους] Αἀαῖῦ Πιοάοτχι: Ἔπει- 

τα τὰς δαπάνας τοῦ πρὸς ᾿Αθηναίους 
πολέμου κατὰ τὸ ἐπιβάλλον αὐτοῖς 
μέρος ἀπήτουν. ΟΗΝ. 

ἀποκριναμένων ἀποκρινομένων Ἐὶ. 
ποιήσοιεν ϑ'οἢδοἔογαβ. ΓΔΡ 1] ποιή- 

σειαν, Ϊδ] ασποα ΚΕ, ποιήσοιαν. 
ἐπιληίδας]} (ὐαβίδὶ. ἐπὶ ληΐδας. ἘοΥ- 

ἴα5856 ν αἱ ἐπεὶ ληΐδας. ΕονΙηᾶ ἐπιληϊῖς 
σοτίθ ᾿πιιβιαία οί. 5ΟΗΝ, 

ἔχοιεν] Ορίαϊϊνο Ργϑίθυ ογαίοτθδ 
516 ΠΡῸΣ ΑΠΑΌΔΒ. 7,» 3» 13. δ 4110]. 
5ΟΗΝ, 

φρουρὰν ἔφηναν] Εἰ ΧοΠπορΒοπία 
Ἰοσια]οηθπη πᾶῆς τορϑῦς ΑΥϑθ 465 
[ν0]. 1, Ρ. 16}, ἢ: Λακεδαιμόνιοι 
φρουρὰν ἐπὶ Θηβαίους ἔφαινον 500, 
4: Φρουρὰν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἔφαινον. ἴ- 
{ΠῚ δαΐθη 6 Χοπορποπία Αὐ]ϑίῖ- 
(65. τϑρϑῦθυιθ Δῃ δ] πη 46 60 ΤΩΪΠῚΙΒ 
σογΐατπι απο νορσαθιυ!αμη ααϊᾶθπι 
φρουρὰ, τί τοοῖα ᾿ηΐτα αἰχὶὶ ΘοΠηοὶ- 
ἄθγιιθ, Ποὺ δϑῦ [οοπίοςρ τη] ]Π{1ς0 νοὶ] 
ἸΑΙΘοῦ ῬγΟΡΥΙα ΠῚ, 566 ἔοστηθα φρου- 
ρὰν φαίνειν ῬΓΟΡΙΟΙ ΒΙΠρΊΠΪΑγ τα νου] 
φαίνειν ἀδῦτη [Δοοηϊοα ρούϊα8 “δια 
Ασα νἱάοίαγ. Π.. 0.1 Ουοὰ ἴῃ 
Τὰῦτο αθ ΒΘΡῸΒ]. Γι Δοραφοιηοη. 11, 2. 
Οὗ 13. 1. 68ΐ ἐπὶ στρατιᾶς, Ἰ(6Πὶ 138» 1: 
οὐ 11. εϑὺ ἐπὶ φρουρᾶς" ταδὶ ἱπορίδ 

Α.0Ὁ. 
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ἔφηναν οἱ ἔφοροι. ἄγων δὲ τὸ στράτευμα ΑΛ γις ἐνέβαλε διὰ 
-ι. “"» Ἁ ’ 5» Α -. 

»«τῆς ᾿Αχαΐας εἰς τὴν ᾿Ηλείαν κατὰ Λάρισον. ἄρτι δὲ τοῦ 
’, , ΄ , Ἀ ’ “- ’ 

στρατεύματος ὄντος ἐν τη πολεμίᾳ καὶ κοπτομένης τῆς χώρας, 
ι ᾽ ἢ 

σεισμος επιγιγνεται" ὁ δ᾽ Αγις θεῖον ἡγησάμενος ἐξελθὼν 
’ ᾿ ΄“ ’ὔ σ΄ Ἀ ς » Α ’ ε 

παλιν εκ τῆς χώρας διαφῆκε τὸ στράτευμα. εκ δὲ τούτου οἱ 

Ἠλεϊοι πολὺ θρασύτεροι ἧσαν, καὶ διεπρεσβεύοντο εἰς τὰς 

“5 πόλεις, ὅσας ἤδεσαν δυσμενεῖς τοῖς Λακεδαιμονίοις οὔσας. 

περιιόντι δὲ τῷ ἐνιαυτῷ φαίνουσι πάλιν οἱ ἔφοροι φρουρὰν [18] 
“ ΄“}᾽» “σ᾿ 

ἐπὶ τὴν Ἦλων, καὶ συνεστρατεύοντο τῷ Αγιδι πλὴν Βοιωτῶν 

καὶ ἹΚορινθίων οἵ τε ἄλλοι σύμμαχοι καὶ οἱ ᾿Αθηναῖοι. ἐμβα- 

λόντος δὲ τοῦ Αγιδος δι’ Αὐλῶνος, εὐθὺς μὲν Λεπρεᾶται ἀπο- 

Ζεουπῖαβ ἴῃ [παϊοα ᾿πίθυργθίαϊιν οδ85- 
τὰ. Βροίθ αὁ ἰα [λιΖογΉ6, ἃ ἰα σΊΙΟΥΥΘ. 
ΝΝΟΏ 6586 ΤῊ]]} 1186 Τ᾿ ΔΟΟΙΪ 85 ῬΥΟΡΥΠΙΠῚ 
γνοσδθυ]πὶ ἄρτι οχ ἰοοο ἃ Με- 
αἰδίτο χα. 6, 8» ἈΌῚ ἀ6 Αἰτοα τη]Π1{1ἃ 
ΒΙ ΠῚ ΠΟΥ οβί ἐν ταῖς φρουραῖς. ΠΗ ΡΝΝ 

᾿Αχαΐας ᾽ Αχαιΐας Β. Μή. δα 4, 8,10. 
κατὰ οτη. Υ. 
Λάρισον Ἐτ. Ῥοτίτιβ. [101] Λάρισσαν. 

“5 Τ᾿ ΑΥῖϑϑα Π111}1ἃ αὶ ΑΟΠδῖορ, 56α ἤπνιπιβ 
Τ ατῖββιιβ, 481 αἰβίθυτηϊηαθαῖ ΔΘ δΙδ 1 
οὐ Ε]θατη ΓΘΡΊΟΠΟΙη ; 86 ΠΙ6 ΠῚ [ΘΙ] ΠΤῚ 
ξαϊς Μίπονε Λαρισσαίας, ἰοϑί6 Ραὰ- 
ΒΔ 7, 17» 5. ἃ γᾶ ἀἰἸββι [τη 
βίδα !β 40οο. ΡΒ] αΐαγομτ5 ΡΒΠΟΡΟ. 
ο. 7. Αοβθούθμη ραρπδη οοηΐγα 
ΕΠΘο5 οὐ Ζυοϊοβ τηϑιηοσαΐ περὶ τὸν 
Λάρισσον ποταμόν. [)6 οδάεπι Ραυ- 
ΒΔ 185 Ατοδα, 6. 49. Βαθοΐ περὶ ΔΛά- 
ρισον. Ιἀεπγό, 26: ᾿Ανδρὶ δὲ ἐ ἐς ᾿Αχαΐαν 
ἰόντι ἐξ Ἤλιδος ἑπτὰ καὶ πεντήκοντα 
στάδιοι καὶ ἑκατὸν ἐπὶ ποταμόν εἰσι 

Λάρισον, καὶ Ἠλείοις ὅ ρος πρὸς ᾿Αχαι- 
οὺς τῆς χώρας ὁ ποταμός ἐστιν ἐφ᾽ ἡμῶν 
ὁ Λάρισος, τὰ δ᾽ ἔτι ἀρχαιότερα ἄκρα 
σφίσι πρὸς θαλάσσῃ ὅρος ἢν ὁ" Αραξος. 
ϑίθρμαπαβ ΒγΖ. ἀθ Ὀγπηθ: Διαστέλ- 
λεται δὲ τῆς Ἢλείας κατὰ τὴν Βουπρα- 
σίαν Λαρίσῳ τῷ ποταμῷ." 50ΗΝ. 

24. πολεμίᾳ] Ῥτοργθϑϑαχη δγαῦ ὈΒ6ῈΘ 
δα ΟἸγτηρίδτη δ ΑἸρἤθαμη, ἰθβί Ῥαι- 
β8 18. ΟΗΝ. 

ὄντος ἐν τῇ πολεμίᾳ Β..Ν. Οὐδίοσ 
ἐν τῇ πολεμίᾳ ὄ Ὄντος. 

εἰς τὰς Β.1).Ε.1.. Οεἰουϊ πρὸς τάς. 
ὅσας ἤδεσαν δυσμενεῖς ΒΒ. ἘΝΕΙΥ. 

Οεἰοτὶ ἤδεσαν Ῥοπιιηΐ ροβί Λακεδαι- 
μονίοις. 

τοῖς ΔΛ. 

τοῖς Λ. 

25. περιιόντι) περιόντι Β. ΕΝ. ΑἸΑ. 

οὔσας Β.). (δίογι οὔσας 

““Ἰλδ8ὶ σβΊ]] 0 ΔΠῊΪ [ΘΠΊΡΟΙΘ ἸΓΘΓ Τὴ 
αυχιδβοῦ δχθγοιαση ΑρῚΒ σοηΐχα Ε]605. 
ῬΒαογά. ι, 30: Μέχρι οὗ Κορίνθιοι 
περιόντι τῷ θέρει πέμψαντες, ναῦς καὶ 
στρατιὰν ἐστρατοπεδεύοντο, 851 58η8 δϑύ 
βουρίασα. ΙΟάοστΒ ΧΡ α] ΠΟΠ]5 ἴη1- 
τατα τ ]θοϊζ ᾿η ΟἸγΙΩΡ 615 94. Δ ΠῚ1ΠῚ 
3. οἵ ΒΙΘΠΊθΙη ἴῃ οδιδα ἴπ1586. ᾿πηπ|ὖ 
ΠΟΓΆΪΠῸΙΒ ΡΓΟΡΤΘΘγΘύταΓ Ὁ] ΘυΊ5 ατιχ 
Θχογοϊταβ Ρασβαηϊαβ. Ἠσπης Θηΐτη 1116 
ΡΙῸ Δρὶαᾶθ ποιηϊηδί. (Οὐπίτα 1)οα- 
γγ6 118 ΒΘο Παδιη ΘΧΡΘαΙ ΠΟΘΙ, ΔΠΠῸ 
αἸϑ] αποΐδτη, ἴῃ πῆς ΟἸγτρΙΔ 615 8η- 
ΠΠῚ, ὈΤΊΟΤΘΙῚ ἴπ ἈΠ ΠΌΤΩ ῬΙΊΟΤΘΠῚ Π0η- 
ἴετί. Δ ογυμη αυο4 Βθαυ αν ᾧ 30. τὸ 
λοιπὸν θέρος καὶ τὸν ἐπιόντα χειμῶνα, 
Βιρῃϊῆσαί ἀθ ΠΟΥῸ ΔΠΠῸ ΒΟΙΠΠΟΠΘΙΩ 
6556 ; οὗ τηδηϊοδβῖο οχ ἢ. 1. Ῥδιβδηϊαβ 
2, ὃ. τῷ ἐφεξῆς ἔτει. ἸΟΊΓΟΥ ὈΥΙΠΠΔΠῚ 
ΘΧΡΘαΙΠΟΠΘΙ,, πὐροΐθ ἤππιβίσα ββοθρ- 
ἴδτη, οὐηϊδιῦ )1Ιοαο 5, αὖ τροΐῖθ πο πα 
Ποᾶνο]1ι85. 5ΟΌΗΝ. 106 βευρίαγα 
περιόντι ῬΙῸ περιιόντι, ἨΟΠ ΒΟ] Πα ἴῃ 
Ἰοο185 Ροθίδγαη, 5664 οὔϊδπ) ἴῃ Ρ͵ΓΟΒδ, 
νϑὶαΐ ])ειηοβίῃ. Ὁ.525.22. εὖ ΗΥΡρουαΙ5 
ἔγαρτηθηΐο ΠΌΡΟΥ τϑροσίο, ΠΟ Ἰηΐτε- 
4αθη1], ν. δά δίθρῃ. Τη68. ν. περίειμι. 

συν. οἴ συμ. ρτὸ ἕξ. Β.}. 
Βοιωτῶν καὶ Κορινθίων] Ηοϑ ΘχοΙρὶΐ 

οἴϊαπη Ποάοτιιβ. 5ΟΗΝ. 
πάντες Βογναγιηΐ Β.1}., οὔ. σδίρυι. 

“« Το οττιβ : Καὶ παρὰ τῶν συμμάχων 
σχεδὸν ἁπάντων πλὴν Β. καὶ Κορ. 
5ΟΗΝ, 

Αὐλῶνος] Ῥαιιβαηϊαβ Μοββθηΐδο. 6. 
46: Ἔν δὲ Αὐλῶνι καλουμένῳ ναὸς ᾿Ασ- 
κληπιοῦ καὶ ἄγαλμά ἐστιν Αὐλωνίου. 
κατὰ τοῦτο ὁ ποταμὸς ἡ Νέδα μεταξὺ 
τῆς τε Μεσσηνίας ἤδη καὶ τῆς ̓ Ηλείας 
διέξεισιν. Ἰὐα1Ό Ἰρτῦαν ἈΓῸΒ 1Π ΘΟΠΗ͂Π115 
Μεββθηϊθ οὐ Ε]θθθ ΤΣ ρΡΊΟΠΙΒ 81 οἵ 
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“ ΄σ Α 

στάντες τῶν ᾿Ηλείων προσεχώρησαν αὐτῷ, εὐθὺς δὲ Μακίστιοι, 

ἐχόμενοι δ᾽ ᾿Επιταλιεῖς. διαβαίνοντι δὲ τὸν ποταμὸν προσε- 

ἈΥῸΟΣ 

26 χώρουν Λετρῖνοι καὶ ᾿Αμφίδολοι καὶ Μαργανεῖς. ἐκ δὲ τούτου [19] 

Α.Ο. ἐλθὼν εἰς Ὀλυμπίαν ἔθυε τῷ Διὲ τῷ ᾿Ολυμπίῳ: κωλύειν δὲ 
4οο. ὐδένν, τῶν ᾽ ΄- , δὲ Ν 4, ὅδ ᾽ , , 

οὐδεὶς ΘΤί ἐπειρᾶτο. θύσας ε σρος τοαστυ ἐπορεύετο, κοπτοων 

Α ’ 8 ᾽ὔ’ ν᾿ ’ Α ’ « , κ 

καὶ καὼων τὴν χώραν, καὶ ὑπέρπολλα μεν κτήνη, ὑπέρπολλα δὲ 
" ’ ς , "5 ΄ ’ὔ,ὕ͵ Ξ ο᾽ 9 ’ὔ , “4 

ἀνδράποδα ἡλίσκετο εκ τῆς χώρας ὥστε ἀκούοντες καὶ ἄλλοι 

πολλοὶ τῶν ᾿Αρκάδων καὶ ᾿Αχαιῶν ἑκόντες ἤεσαν συστραάτευ- 

, ι “ ΄“-“ “. Ἄνν.8 ’; Ὡ ς ’ 

σόμενοι καὶ μετεῖχον τῆς ἁρπαγῆς. καὶ ἐγένετο αὕτη ἡ στρατεία 
΄ Ἁ 

27 ὥσπερ ἐπισιτισμὸς τῆ Πελοποννήσῳ. ἐπεὶ δὲ ἀφίκετο προς 
Α ᾽; Α Α ’ Ά Ἁ ἤ Ἁ 5᾽ 

τὴν πόλιν, τὰ μὲν προάστεια καὶ τὰ γυμνασια καλα ὄντα 
᾽ , ᾿ ᾿ , " , Ν ΧΩ 1, ἢ ἧς 
ἐλυμαίνετο, τὴν δὲ πόλιν, ατειχιστος γὰρ ἢν, ἐνομισαν αὐτὸν 

ΤῊΣ ΓΤ δτηα. [Ἃθῃὴ ΟΔΡ. 20. αἷῦ αν! 1 
Νεάδιῃ ἴῃ [γοθθο Ασοδα]δ οὐ πΠ1, καὶ 
ἐπιστρέψας αὖθις εἰς τὴν Μεσσηνίαν 
ὁρίζει τὰ ἐπὶ θαλάσση Μεσσηνίοις καὶ 
Ἠλείοις τὴν γῆν. ΙΟάοτΒ ]. 6. κατ᾽ 
ἔφοδον τῆς ᾿Αρκαδίας ἐμβαλὼν εἰς τὴν 
Ἦλιν. οὐ ῬΙΠΉΤ1ΠῈ {π|ΠΔ ΘΔΒί6]]Ππιπ ΘΔΡ- 
[ππ| [1556 ΓΔΒΙΟΠ ΘΙ ἰδ. [ηἴτἃ 2, 2, 
ὃ, Αὐλὼν οὗ Αὐλωνῖται ΠΟΙΩΙηΔΏΪΙΝ. 
Απ Ιᾶϑτη, 46 αχὰοὸ ἥΐσαρο 8, Ρ. 5262., 
ὉὈ1 46 'Ταγροίο οὐτὴ το 5 Ατοδα]- 
οἷβ σοπ]πποῖίο : Ὥστε λείπεσθαι μεταξὺ 
αὐλῶνα, καθ᾽ ὃν ἡ Μεσσηνία συνεχὴς 
τῇ Λακωνικῇϊ ΒΟΉΝ, 

Λεπρεᾶται) ἘΠΕῚ εὐ Ατοδᾶθθ 510] 
αἰτίαιιθ νἹ πα] αθαηΐ Τ,οργθαΐαβ. Ηΐϊπς 
Λεπρέου τοῦ ᾿Ηλείων Ῥαιμιβδηϊαβ 6, 23, 
4. ἴὴ ΤΥΡΏΥ]α Ἐ]θὰ βιΐοβ πηδπηοσαΐ 
1Ἰ46πὶ 3, 8, 3; 4.15, 8: 5, 8» 3. 43 5» 
23,2; 6,15.1. [λ[68 ΕἸ]ἸΘογατη οἱ Ατ- 
οδαππὶ 46 Τί ρῦθο παυταΐ ΤΏ οΥ α165 
5» 20 8664. Οὐοπᾷῇ, ΒοΠο]}1ὰ δα Αὐὶβίο- 
ῬΠῃδηΐβ Ανοβ ν. 140. ὅΟΗΝ. 

δ᾽ ᾿Επιταλιεῖς ΕἾ. Ῥογίαβ. Τ[ΔὈτ] 
δὲ Πεταλιεῖς. ““ῖταθο τῆς Μακιστίας 
χωρίον ᾿Ἐπιτάλιον Ὠαροί, τηοηθηΐθ 
Μοτο.᾽" 5ΌΗΝ. 

διαβαίνοντι δὲ τὸν ποταμὸν ΑἸΡΠΘυΠῚ 
τϑοίθ ᾿πηἰουργοίαίιν Ὑ δ βίτιβ. Μδ]6 
Ἰρῖπιν ἘὰρΙ ΑΙ τη οΟἸ]οσαὔιτη ΘΟΠΒ8Ρ]- 
οἰὔπατ ἴῃ Τα θτ11ὰ ΠΠΠΠΘΤΆΤΊΟ ΑΠΔΟΠΑΥΒ1615 
Δα]αποία. Οοπῇ. 5. 29. ὅΟΗΝ. 

πρϑσχώρουν Ἐ. 
Λετρῖνοι Δ. Β. Ὁ. Ε., Λετοῖνοι Ἐὶ., 

ΤΩΔΥΡῸ οὖ Ἂδίθηὶ! Λεπρῖνοι. ““Νιαθ 
Ῥαιυιβαηίδηη 6, 22, οὗ Ἰηΐτα δα ὃ 20. 
ΠῚ οὐϊαπη ἀθ Μαγραπθηβιθιιβ οϑῦ. 
5ΟΗΝ. 

26. κωλύειν οὐδεὶς ἐπειρᾶτο] Οοηΐ. ρ 

ΤΆΣ 411. Η]βι. νο]. 4. Ρ. 204. 6. ἃ. 
1847. 

ἔθυε τῷ Διὶ τῷ ᾿Ολυμπίῳ] Ηϊης 
Τοάννε τι ΒᾺ Ὁ ΔΠΠῸ ΧΟΠΟΡΠοΟΠΐθοΟ 11. 
σΟ]]Πσὶς ΟἸγτηρῖα ὑπ ἔμπϊθθθ δοίδ: 
ααοα Π66 ΘΟΏΒΘαῸΪ Π6Ο ΠΘΟΘ5886 6886 
γϑοῖΐθ τηοητῦ Μδμηβο. Ἠΐϊης ΟΥΤΟΥ 
ΘΟὨΤΟΠΟΙορΊο Ποᾶνν6}}1. 5ΟΗΝ. 

οὐδεὶς ἔτι] ἔτι οὐδεὶς (. 
πρὸς] περὶ . 
ἑκόντες οτη. Β. ἴῃ ἢπθ νϑυβα8. 
συστρατευσόμενοι Β.}). συνστρατευ- 

σόμενοι Ἐ᾿, (ὑὐείοΥἹ ξυστρ. 
μετεῖχον] μετέχειν Υ. 
στρατεία ΤΘΟΠΟΪαντ5. [ὈΤ] στρα- 

τιά. 
27. προάστια Β. 
τὰ δηΐθ γυμνάσια οτη. Β. 
ἀτείχιστος) Τιοηρα Ποῦ ΠΙΟάΟΥτ5 

14,17. Δζο]ο5 15 δα αϊββα αἷὖ διιχ!]!ο 
Ε]615. τη11186, χαῖθιιβ Ἰοοα οἶτοα οΎΠι- 
πδβίθατη {πιθηᾶὰ χα! ἀθγαηΐ Ε]6ὶ. Οτιδ 
οὑπὶ ΟΡΡαρπατεῦ τὸχ [Δοβαςοηοηῖ- 
ΟΥ̓, ΒΌΙΟ οὐπηρθηΐεβ Ε]6Ὶ οὐτη 
Αλ1ο115 1 Δοραθοιηοηϊοβ 20 οσοϊαἀ απηΐ ; 
ἰΐδατιθ βοϊαΐα ορριυρηδῖοπα αἰβοθβϑὶξ 
οὖ ΤϑρΡΊΟΠοιη ναβίαν!, Δ Π] ΠΔΤη 88- 
ΟΥ̓ΆΤΏ, ΤΌχ. (ὐδίθσιιπὶ Υ̓ 6ββειηρ. δα 
θιοάοχτα νοθατη ἀτείχιστος ἢ. 1. 
ψοσίοτ Ποῦ : ηλαϊθ θηΐηι ἡυιυϊέω ογαΐξ : 
αοπίδτῃ ᾿πῆτα αἰϊοαίτι τὸ τεῖχος περιε- 
λεῖν. ἘἘὼπ Ῥαιιβδηϊαβ Ε]ΘΟΒ αἱΐ οοδοίοβ 
ἔα1586 κατερεῖψαι τοῦ ἄστεος τὸ τεῖχος. 
ψογατῃ ΕἼ6ὶ ἀσυλίᾳ, σοποθδβα Ὠποιι8- 
46 80 οἴπηῖθιιβ ασθοῖβ, ἔγαθ θαπίατν, 
οὔ 1081 ΕἸδὶ αἸσαχιιν ορΊβ86 ἱερὸν βίον 
ἃ ῬοΟΙΥθΙΟ 4, 74. ἀϑᾳι6 ἄτπτη ΟΥΙΒ 
ἸηΐοΥ 608 οὖ Ατοδᾶθβ (Ἰ5516}18 46 1,.ἃ- 
ΒΙ0Π6 οὗ ἄρτὸ Ριβαΐίθ {Ππ| ἀσυλίας 1118 
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μὴ βούλεσθαι μᾶλλον ἢ μὴ δύνασθαι ἑλεῖν. δηουμένης δὲ τῆς [20] 
’ὔ Ἀ ΕΥΣ ΄ι ΄“- « ΚκΚ  ὉΝ ’ὔ ’ 5 

χώρας, καὶ οὔσης τῆς στρατιᾶς περὶ ἰλυλλήνην, βουλόμενοι οἱ 
κα». Ἀ ’ ’ 5" ; Ἀ Ἁ 

περὶ ἔξενιαν τὸν λεγόμενον μεδίμνῳ ἀπομετρήσασθαι τὸ παρὰ 

τοῦ πατρὸς ἀργύριον δ αὑτῶν προσχωρῆσαι τοῖς Λακε- 
, ᾽ ’ " “} ΄ “ Α ΄- 

δαιμονίοις, ἐκπεσόντες ἐξ οἰκίας ξίφη ἔχοντες σφαγὰς ποιοῦσι, 
Α ; ’ “" Α ὦ ἤ ’ 

καὶ ἄλλους τε τινας αποκτείνουσι καὶ ὁμοιὸν τινα Θρασυδαίῳ 
΄' -. ’ “- 

ἀποκτείναντες τῳ τοῦ δήμου προστατὴη ᾧοντο Θρασυδαῖον 
[94 ΄. “ 

ἀπεκτονέναι, ὥστε ὃ μὲν δῆμος παντελῶς κατηθύμησε καὶ 
ς ’ Ω ε κ “- ’ 5 ΝΥ , ᾿ 

2 ὃ ἡσυχίαν εἶχεν; οἱ δὲ σφαγεῖς πᾶντ φοντὸ πεπραγμένα εἶναι, 
Ν « « ’ νι “- 9 ΄ " “ 9 ,. 

καὶ οἱ ομογνώμονες αὑτοῖς ἐξεφέροντο τὰν οὐπλεεῖ εἰς ᾿ὴν 
5 δ. ἐλ Ἐ " , 5 ἐὰν “- ᾽ ’ 
ἀγοραν. ὁ δὲ Θρασυδαῖος ἔτι καθεύδων ἐτύγχανεν οὗπερ ἐμεθύ- 

σθη. ὡς δὲ ἤσθετο ὁ δῆμος ὅτι οὐ τέθνηκεν ὁ Θρασυδαῖος, 
; ΄ .ὩἿΝ, ΕΣ Αν [2 ς ἮΝ ΄“- ΄' 

περιεπλήσθη ἡ οἰκία ἔνθεν καὶ ἔνθεν, ὥσπερ ὑπὸ ἐσμοῦ μελιττῶν 

ας ὁ ἡγεμών. ἐπειδὴ δὲ ἡγεῖτο ὁ Θρασυδαῖος ἀναλαβὼν τὸν δῆμον, 
,ὔ ’ ς᾽ , ε πΨ 5.» ᾿ ΠῚ ὩΣ ᾿ 

γενομένης μαχήῆς ἐκρατήησεν ὁ δῆμος, ἐξέπεσον δὲ πρὸς τοὺς [21] 
Ι ε ᾿ ’ - “- 9 Ἁ ᾿] ο] 

Λακεδαιμονίους Οἱ εγχειρήησαντες ταις σφαγαῖς. Εετέει ὃ αυ Οο 

ἾΑγις ἀπιὼν διέβη πάλιν τὸν 

8011 Δ Ἰβουϊηῖ. ΙΔ Π10]0] ΡΘΓ 
[ΘΓΠΔ5 ΡΘΠΘΙΔΙΙΟΠ6Β ἴπ ΔΟΥῪΪΒ ἀορογδηΐ, 
ὯΘΟ ὈΠΑΔΠ ὉΡοὰ Ε]]η νἹαογαηΐ. 
Ἀδρὶο οἵ πρεγίαϊ οὖ Ποπηηϊ ρθοῦ- 
ἀυχηααθ τη] πα ῖπο ἤογοθαῖ. [ΙρἹῦαν 
Το χ θὕϊατη ὮΙ ΡΡΒ Προ ηΐ6 ΠΏ ΡΥΘο 81 
φΟἸ]ορὶς ἔδο1]6, οὰπη 1η ΔρΤτΠπΊ [{]611ΠῈ 
᾿ἱγτπτηρογοῖ, παυταηΐθ ΡΟΪυ θῖο. Εοάοιη 
ἀσυλίας τ ΡΙΌΡΙΘΙ ΔΡΟ]]Π6π 1) 6118 
ΟἸἸπα γαθ θαῦαγ, οὖ θη ρουϊαση [Ὁ] ἔτ- 
4αΘη ΓΙ Ββιτηθτη ογαΐ δηΐθ ΜΙ ΠΟ Δ ΠΘΙΩ, 
Μιυμυάδῦβ ἀποθη. Ηφς ἸρΊαΙ 8]- 
ΤῊΠΠΟΥ ἀτείχιστος οἸαΐ, διιοίοτα Ῥαι- 
58 η1ὰ 2, 8, 5. ΡΒαιυβδηϊθ δυοίου 85 
Ὦδς ἴῃ τὸ Π1111ὰ οϑῦ; 15 ὁπ Χοηο- 
ῬΒοηπίθπι οχβουρϑιῦ, οἵ τὸ τεῖχος τη8]6 
Ἰηϊογρυθίαϊιιβ θβδ6 νἹἀθίυν 46. ΤῸ 
ΤΡ 18. ΟΟΠΐΓΆ τὸ τεῖχος τη] Π] νἹαοίαν 
6588 ΟΔΒίθ]] τὴ, τὸ Τεῖχος ΔΡΡβ]]αΐιπη, 
ἴῃ δα πι ἰθυτοθ ΠΥΓΠΦΘΟΙΤΙΠῚ 5. {Π1Π|, 
Ἰαχία Ατάχαμπῃ, ἀθ 0 βεορα Ε]δὶ ουτη 
᾿υπηροὶβ ςοπ θη ἀονηΐ, ἰτααθηΐθ Ρο- 
ἰγθῖο 4, 6ο. εἰ 85. 5ΟΉΝ. Ψ. δηποί. 
δ 5. 329ο. Πὲὲ ΕἸεῖὶβ ΝΙθυγ. ὅ6γ. 
Τηῖη. γ0]. 2, ἢ. 11. 

δῃουμένης]} ΡΙῸ ο Β. ΡΥ. μ. 
Ξενίαν] Ῥαιιβδηϊαβ : Ξενίας, “ἀνὴρ 

Ἠλεῖος, Αγιδὲ, δὲ ἰδίᾳ ξένος, καὶ ΔΛα- 
κεδαιμονίων τοῦ κοινοῦ πρόξενος, ἐ ἐπα- 
νέστη τῷ δήμῳ σὺν τοῖς τὰ χρήματα 
ἔχουσι. 5Ο0ΗΝ. 

τὸν λεγόμενον Κα Πηϊὰ5 δα Ῥαιιβδῃ. 

«ς 

᾿Αλφειὸν, φρουροὺς καταλιπὼν 

3, 8. [ΔὈ1] τὸ λεγόμενον. 
ἀπομετρήσασθαι--- σφαγὰς ποιοῦσι) 

ἀπομετρήσασθαι τἀργύριον πολλῶν 
πᾶσα ἐνεπλήσθη ἡ “στρατιά. συσπειρα- 
θέντες δέτινες τῶν λείων καὶ περί τινα 
συνελθόντες οἰκίαν, ἐκπεσόντες τε ἐξ 
αὐτῆς, σφα ἃς ποιοῦσιν. 
δ αὐτῶν ἐ ΤΥ Πος ἸΠΒΘΙΘΠΤ τὴν 

πόλιν δαὶ τοὺς ᾿Ηλείους, γεοΐα τηοποηΐθ 
Ποποϊανῖο. ΒΟῊΝ, αὑτῶν ΘοΠοοίοσιιβ. 

τινὰ] τι ΚΕ, 
Θρασυδαίῳ] Ῥδυιβαῃ 88 : Πρὶν δὲ 

᾿Αγιν καὶ τὸν στρατὸν ἀφῖχθαί σφισιν 
ἀμύνοντας, Θρασυδαῖ αἰος,προεστή κὼς τότε 
τοῦ ᾿Ηλείων δήμου, μάχη Ξενίαν καὶ 
τοὺς σὺν αὐτῷ κρατήσας ἐξέβαλεν ἐκ τῆς 
πόλεως. ῬΒ.- ΡΙαἰατοθτιβ τὴ να [γ 5180 
Ρ. 825 ΕΒ, Θρασύλαιον Ἐ]Θιπὶ ΠΟΙΠῚ]- 
Παΐ, ἃ ]Πὁ0 ἴγϑῖαβ ἔπογαῦ στητζτιαῦιιβ 
ἄπο ἰα]οπίαᾶ. ΑΠ 166π|, ααθιὴ ἢ τα- 
βυάθουμη Ε]θαπη οὖ θαπαοῆτη νοοσᾶΐ 
ΓΤ ΠΘΟΡΟΙΠΊΡιιΒ 12. βίου στη ἀραα 
Ῥμοίϊαχῃ ἴῃ οθα. 176 ὃ [5 αἸοϊςαν Επᾶ- 
Βογδτη ΟΥ̓ΡΥῚ ΤΟΡ ΘΠ οατὴ ἢ]10 Ρηγία- 
ΒΌΤα ἋΟ]Οο56. ΟσΟΙ 1586. Μογίθπι 50 
ΟἸγΙΏΡΙΔ8Β ΤΟΙ. ΔΏΠΟ 2. τηριηογδΐ 
Πιοάοιιβ 15, 47. ΒΟΉΝ, 

28. εἶναι οτη. Ε΄. 
ἑσμοῦ]) ΠΑΡΥῚ ἐσμοῦ. 
ὁ ἡγεμὼν ἡ ἡγεμὼν Β. 
20. ἐπεὶ δ᾽ αὖ] ἐπεὶ οὖν Ὁ). 
πάλιν οτη. Ε.1᾽, ΑἸα., σοΥτροηίθ 1. 

3 
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4 “ “ ᾿] Α 

ἐν ᾿ΕΠπιταλίῳ πλησίον τοῦ ᾿Αλφειοῦ καὶ Λύσιππον ἁρμοστὴν 

καὶ τοὺς ἐξ "Ηλιδος φυγάδας, τὸ μὲν στράτευμα διῆκεν, αὐτὸς 
΄- Ἁ ΙΝ Ἁ 

20 δὲ οἴκαδε ἀπῆλθε. καὶ τὸ μὲν λοιπὸν θέρος καὶ τὸν ἐπιόντα 
΄“. ςε Ν “ Δ ἢ Α “- Α . Ἁ 9 ’ ,} 

χείμωνα ὑπὸ τοὺυ υσιπῖτου καὶ Τῶν πέρι αὐυὐτον εφέρετο και 

Δ.Ο ἤγετο ἡ τῶν ᾿Ηλείων χώρα. τοῦ δ᾽ ἐπιόντος θέρους πέμψας 
399- 

Θρασυδαῖος εἰς Λακεδαίμονα συνεχώρησε Φέας τε τὸ τεῖχος 

περιελεῖν καὶ Κυλλήνης καὶ τὰς Τριφυλίδας πόλεις ἀφεῖναι 

᾿ἘἘπιταλίῳ] ᾿Επιταλίᾳ Υ. 
Λύσιππον) Ῥαιιβαηΐϊθο Λυσίστρατον. 

5ΟΗΝ, Θὕῦμπῃ πϑυΐγαπη ΠοΙηθη ἔτα- 
ααθηΐοίαῦ ἀρὰ Φραγΐδημοβ, ἀαθΊατη 
δϑύ αἰΓΆΤη νυ 15 510. 5'6α 4ασπη ΠΟΠΊΟ 
ὈΙΠΟΠΉΪΠΒ. 6886 Πθαμπθδῖ, 51 Λύσιππος 
Βουρϑιύ Χοηορθομ, Ῥαδιιβδηϊδτη ηπ0- 
4116 516 ΒΟΙΙΡ51586 δα ΒΟΓΊΏΘΓΘ ἀθ 1588 
σοποραδῦ οροτγίοί οὔϊδηη 4] ΠΟ Ραΐοί 
ΧοΠπορποηΐοθιη ἃ 60 ἀδθβουρίθση. Εἰ 
αασπμη Λύσιππος Ὀ15 510 ἀρ Χοηο- 
Ῥμοπίθιη, Λυσίστρατος ἀρὰ Ραιιβᾶ- 
ὨΪΔΙ 5616]. της γοϑυ θη παχτῃ νἹἀθῦα Υ 
Λύσιππος. 
ἀπῆλθε] Ὠιοάοτιιϑ 14,17: Ἤδη δὲ τοῦ 

χειμῶνος συνεγγίζοντος κατὰ μὲν τὴν 
ἮΜλιν ἐτείχισε φρούρια καὶ τὴν ἱκανὴν 
ἐν αὐτοῖς κατέλιπε δύναμιν, αὐτὸς δὲ 
μετὰ τῆς ὑπολοίπου στρατιᾶς ἐν Δύμῃ 
παρεχείμασε. ΟΗΝ. 

20. πέμψας Θρασυδαῖος] ἀὐχχ Ρ]60 15, 
4αφ ΟὈὔπυϊῦ. 1)6 [ουτηδ οἰνζα]5 [68- 
ἰαῖαν ἴαᾶτβ ἀρὰ "μονα θτη 5, 47: 
Ἔν Ἤλιδι οἱ δημιουργοὶ καὶ οἱ τὰ τέλη 
ἔχοντες καὶ οἱ ἑξακόσιοι (ὀμνύντων), 
ἐξορκούντων δὲ οἱ δημιουργοὶ καὶ οἱ 
θεσμοφύλακες. ΑΡαα Ατ]διοίο]οῃη Ρο- 
11. 5», 5»8: Ὅπερ ἐν Ἤλιδι συνέβη 
ποτέ᾽ τῆς πολιτείας γὰρ δι᾿ ὀλίγων οὔ- 
σης, τῶν γερόντων ὀλίγοι πάμπαν ἐγί- 
νοντο, διὰ τὸ ἀϊδίους εἶναι, ἐνενήκοντα 
ὄντας, τὴν δὲ αἵρεσιν δυναστευτικὴν 
εἶναι καὶ ὁμοίαν τῇ τῶν Λακεδαιμονίων 
γερόντων, ἘΠῚ νἱ6 ἀηποίαϊα ἢ. 211. 
5ΟΗΝ, 

συν. ῬΓῸ ἕυν. Β.ΏὉ .Μ.Ν. 
Φέας) ΤΔὈΤ1Ὶ σφέας, το νἱο 4Ὧ6- 

σορίαϑ πη Ῥαιιβδηϊαβ 23, 8, 5, Ε]608 
δαἀδοίοβ ται τοῦ ἄστεος κατερεῖψαι 
τὸ τεῖχος, αδορριίαιιθ Ργϑοῖο. 1108 
ΝΥ βββϑιηρὶαπὶ οἵ ΟΠ ΠϑΙ ἀθυιτη δα 8. 
27. ἰτβίτα Πθθο ΘΟ ΠΟΙ ΠΤ σοΟΠδΐοΒ ΟἸΤὴ 
60 απο 1ΠΠ1ς οβί, ἀτείχιστος γὰρ ἦν, οἵ 
ἃρια γα θοη μη 8, Ρ. 358 : Τοὺς κτί- 
σαντας τὴν ᾿Ηλείων πόλιν ὕστερον 
ἀτείχιστον ἐᾶσαι. Νέα ῬαΙΠΊο 8, 
ααθπῃ δὰ τοῦ ἄστεος ΔΒοΙθοΓοΐ ποίου ; 

Δηϊτηδἀνουίογαῦ ΟΥἹΡΊΠΘΙΙ ΘΥΤΟΥ8. ἘῸΓ- 
Τηδτη Φέα Ῥγδοίου ϑίθρμαπατη ΒΥΖ.: 
Φέα, πόλις ᾿Ηλείας" Ὅμηρος διὰ τοῦ ει, 
Φιᾶς πὰρ τείχεσσιν. Τὸ ἐθνικὸν Φεαῖος" 
οὐ γα. 8, Ρ. 342, οὰϊ Φεὰ ΡγῸ Φειὰ 
6586 το ἀαἀθηάτπ ὁχ ΠΟΥ τη Βουιρύαγα 
Φαία οοπ͵θοϊῦ Κυδιηθσιιβ νῸ]. 2, Ρ. 
115» Βαρθοῦ παπλιβ ἂρ Εἰ ΚΠΒΕΙ. 
Πος. Ναπι. νο]. 2, Ρ. 269 5ῖνδ 
Μιοηποῖ. οβορρί. νο]. 2, Ῥ. 202. 
1)6 δοοθηΐαᾳ ἀπὈϊζοβ Φεά 51} ἃῃ Φέα 
Βθουπά τη ρῥγεθοθρία ΑὙΤΌ Π Ρ. 98, 9. 
Βεοίο δαΐθιῃ δηϊμηδανοσίς ΜΏ]]Θ ΙΒ 1π 
Μύβοθο Ημθη. ΝΙΘΌΙΠΓΙΙ νο] 2, Ῥδυΐ. 
2, Ῥ. 170, τΤϑοθρία βιῃηθη δύο η8 τηθᾶ 
Φέας οἴϊατη Κυλλήνην, ααοα 68{ 1η ΠΠὈΤ]8, 
ΒΟ θο πάθη 6888 Κυλλήνης, αὐστα 
ΤῊ]Πτ5 ΟΥΘαΙ116 δι πος Ε]Θουττη πᾶν δ]6 
Ῥοΐζοϑίαϊθ ΘΟυτΠὶ 6556 Θχθιηρύσση αΌΔΙΩ 
᾿ρϑτη ααοαιθ τηρρηῖθιι8 ἔα]158586. 8Ρ0- 
Παπά απη, Δα ΘΠ ρί5 ἰαπίιπιὶ 1185. ὉΓ- 
ὈϊΡυ5 απᾶ8 ᾿π]υσῖα δα 88 ταραθγδηΐ, 
αὖ ΓΔΟΘαξΘΙΠΟΠΙ ρΡοροβοθγαηΐ δηίθ 
ΘΙ] 8. 232. (Οὐδίθγατη οπηβιί Χο- 
ΠΟΡΙΟΝ αποα δααϊ θιοάοτιιβ 14, 
44: Ἠλεῖοι δὲ φοβηθέντες τὴν τῶν 
Λακεδαιμονίων ὑπεροχὴν κατέλυσαν 
τὸν πρὸς αὐτοὺς πόλεμον ἐφ᾽ ᾧ τὰς 
τριήρεις δοῦναι (151 ΘΧΟΙαΙ ἐκ ροδί 
τριήρεις) Λακεδαιμονίοις καὶ τὰς περι- 
οικούσας πόλεις αὐτονόμους ἀφεῖναι. 
σεῦ. Υ: 
Κυλλήνης] [λ0τὶ Κυλλήνην. διά. δη- 

ποῦ. ΡγΓεθοθαἀθηΐθπι. 
Τριφυλίδας] Τριφυλλίδας Δ. ΠΥ. 

“Α 'ΤΊΡΏν]ο, Ατὐοδαὶβ Η]1ο, αἸοΐατη ΤῪ]- 
ΡΥ] τη, αἱῇ ῬΟΪΥ 5. 4, 77. 51:1 
1τηΐου ΕἸΘοσιιπ οἵ ΜΙ ββθῃϊοστιπῃ γΓορὶο- 
ὨΘΠῚ τη 78 ΓΑ οὐιπὰ ν υϑιιβ οὗ ἴῃ ο0η- 
ἢη115 Αὐοδαϊοο ὨΙΡΘΡ τη νΘΥΒῈ5 Οσοᾶ- 
ΒΌΤΩ, ὉΓΡ65. σΟΠ ΠΟΥ ϑαγηϊοσχη, [,6- 
ῬΥθου, Τυραηθαβ, ΡΥΓρΡῸη, ἀΡΙοη, 
ΒοΙδοα, ματα, πλάς οἱ ῬὨσΧδτη, 
ΘΒ 116 ΠΟῚ 1ΐα ἸΟΠΡῸ ΔΌΠΙης ἔθη ρο 8 
ΕἼΘο8. 5101 βθ]θοῖββθ, οὐ βίαι! ΑἸ1- 
Ῥογαη, Ασὐοδαῖοο οἱ ΜορΆΪΟΡΟΙΙ αἰ]- 
Ὀαΐαπι, δοαυ δι ν 888, ὑγσάηηο γα ϊδαθ 

Α.0, 
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Φρίξαν καὶ ᾿᾿ᾷ7πιτάλιον καὶ Λετρίνους καὶ ᾿Αμφιδόλους καὶ 

Μαργανέας, πρὸς δὲ ταύταις καὶ ᾿Ακρωρείους καὶ Λασιῶνα τὸν 

ὑπ᾽ ᾿Αρκάδων ἀντιλεγόμενον. πειον μέντοι τὴν μεταξὺ πόλιν [22] 

Ἡραίας καὶ Μακίστου ἠξίουν οἱ ᾿Ηλεῖοι ἔχειν᾽ πρίασθαι γὰρ 
ΕΣ Ἁ ᾽ὔ » Ἁ ἴων ’ ᾿] ’ Α ’ 

ἐφασαν τὴν χώραν ἁἀπασαν παρὰ τῶν τότε ἐχόντων τὴν πολιν 

31 τριάκοντα ταλάντων, καὶ τὸ ἀργύριον δεδωκέναι. οἱ δὲ Λακε- 
’ ’ὔ Α , Ω , “ἍἉ ’ 

δαιμόνιοι γνοντες μηδὲν δικαιότερον εἰναι βίᾳ πριαμενοὺυς ἢ βίᾳ 
5" ’ Χ “ ς ’ὔ , Ψ1 ’ Ν ’ 

αφελομένους παρὰ τῶν ἡττόνων λαμβάνειν, αφιεναι καὶ ταύτην 
ΜΡ 3 - , ’ “- Δ ᾿ ἮΝ ὁ. , 
ηνακασαν του μεντοι προεστάναι του ἰος του λυμπίου 

« “ ’ Ψ ᾿] ’ 3 ’ Ε 4 Ἐς ’ ᾿] Ἁ 

ερου, καίπερ οὐκ ἀρχαίου Ηλείοις ὄντος, οὐκ ἀπήλασαν αὐτοὺς, 
ἢ ἣγλ4} 5 , , 5 ᾿ ᾽ ε ᾿ 

νομίζοντες τοὺς αντιποιουμεένους χώριτας ειἰναί Και ουχ ἐκανοὺυς 

Μερδ]ορο] απο ΟΡ. ΟΠΘπα 11}18 ἀδηίΐθ. 
ΧοΠΟΡΠΟης5 Ἤπειον, 4αδπὶ βουιρίτι- 
ΤΆΤ Ὀγοοίοσί Δ Θββϑ]! ηρῖτβ. δα Π)1οΠο- 
ΤΊ 14:17, ΡΟΪΥΌΙΟ εβύ Αἴπυον, Επειὸν, 
εὐ Αἰπιόν. ῬοΪγΌΤι5 ραι]ο ροβύ αὐτὴ 
ΤΟ] 1115 ποτηϊπαΐ Αἰπιὸν εἴ ᾿Επιτάλιον, 
ἈΡῚ ΠΡΥῚ 411} Ἔπειόν. ῬὮΏΓΙΧΔΤη ἴῃ 60116 
ΤΕΡΊΟΠΪΒ ΡΊβαηδϑθ ΟΟ]]οοαῦ Ρδιιβαῃ]δ8 
δον ΒΟΗΝ. 

Φρύξαν φτ. Β. 
Ἐπιτάλιον] ᾿Ἐπιτέλειον ΕἸ. 
Λετρίνους Β.}).1. Λετρίναν Ο.Μ.Ν,, 

ῬΓΟΡΙΘΓ ΟΟΙΡΘΠαΙ τη πη8]6 ἰθοίμη 
αυοα βιιργὰα Λετρίν ΡΟΠΙ ΙΓ οἰϊδπη ἴῃ 
Ν., Δετρίνους βρη! ῆἤσαηβ. (ὐδίευὶ Λε- 
πρίναν. Δα ᾳιυοὰ δίΔ]οῖκ. δβουιρϑβι: 
ΠῊΗσ.. Β. Οὐ Β. ει. αὐἱ τι] 

᾿Αμφιδόλους ϑίταθο 8, Ρ. 349, αἱ 
νῦν Μαργάλαι τῆς ᾿Αμφιπόλεως, 00] 
Θρμδηβ Βυζαηίιβ Ο]1πΠΔ Ἰορὶί 
Μαργαῖαι. Ῥτεοοΐοεγοα ᾿Αμφιδολίας τοοΐία 
οτηθηάαΐ ΑΝ 6βββ]ηρ. δα ΠΙΟάοΥυΙη 2, 
Ρ. 5. ιοάοτιιβ Μάργανα Δρρεὶ]]ανὶ: 
15. 7]. Δρυάὰ Βίτα". 8, Ρ. 2341, ΡΓῸ 
᾿Αμφιλοχίδα οοαα. Παρθοηΐ ᾿Αμφιδο- 
λίδα. ΞΟῊΝ. 

Μαργανέας] ΤΔΌΤΙ Μαργανεῖς, αἵ ό, 
5.2. Μαργανέας ἢ, 4:14,26. Οοηΐ. 
Δ πηοΐ. δα 7, 4, 17. 

ταύταις] ταύτας Ν. 
᾿Ακρωρείους Ν. Οδίογ ᾿Ακρωρίους. 
Λασιῶνα] [ΔΌτὶ Λασίωνα. ΜΙα. δα 

ϑίθρῃ. ΤῊ 68. 
ἀντιλεγόμενον, Β.Ο.}.Ε.Ε.1.Μ. Οε- 

ἴοτ] λεγόμενον. ““ ΟΟπίτονοτΓϑία ἀ6 1,6- 
ΒΙ0η6 Ἰηΐοῦ Ε͵605 οἱ Αὐοδάθβ γθογαάυ 
ϑέθρθ. Ὑ᾽άθ Ἰηΐγὰ 7, 4. οἱ Ῥο]γθίυτη 
4. 74. 50ΗΝ. 
Ἤπειον) Π)6 βογὶρίαγα μυ]ὰ8 ΠΟΙηΪ- 

ΠΙδ ν. ΘΟ ποι αογ. δα 5. 320. Ῥ8Ὲ}]0 δηίθ 
οἱ ΤῊ685. ϑίθρῃ. ν. Ἔπιον, Ἤπιον. 564 
᾿Ητιεὺς ἴῃ Εἴγιη. Μ. ῥΡ. 426, 41, 51] 
ΟΟΥΓΙρΡίτ ἢ εχ ᾿Ηπιεὺς, ΒΟ. ΘΠ Τὴ 
Ἤπιον. Εἰ ῖς Υ. 

Μακίστου] Μακίπου Ἐ.Μ.Ν, 
21. προεστάναιΪ ὈΓ͵ΦΟΡΟΒΒ6 Β580Τ5 

ΟἸγτΊΡΙοῚ ον!β οὐ ἰὰα15. 5ΟΗΝ, 
καίπερ οὐκ ἀρχαίου] ΟἸγτηρΙΔα6 κ"ο. 

ἀαοθαβ ΕἼ]οῖΒ πα] οῦ8 ΡΥϑβϑι αἸ υτα 
Τα οΥι ΠῚ ΡΘΥΤΉ]Β81ιΠῚ 1586. εχ Ραὰ- 
βδηϊᾶ 5, 9. Δηῃοίαν! Μοττιβ. ΡΙΠαΔΥτΙΒ 
ΟἸγΠΙΡ. 3, 22, Αἰτωλὸς ἀνὴρ Ἕλλανο- 
δίκης, 46 ᾿Ἰχα]οθ ΟἸγΙΏΡΙΟΙ σογ ἈΠ] 18. 
5ΟΗΝ. 

ἀπήλασαν] ἀπήλαυσαν Β. 
ἀντιποιουμένους] διηΐ ΡιΙδβαΐοο, φαὶ 

5101 ΡΓΘΒΙ απ ᾿πἀογπ νἹ Πα] οδΓΘ 
σΟηδὈδηΐαγ, οὗ Αγοδᾶθθ. ἘΣ ΧθιΉρ] πὴ 
οχϑίαϊ ἰηΐγα 7, 4. "1 ϑίαϊαγ οἱ Ραιβα- 
ΠΪΔ5 5.4. 5ΟΗΝ. 

χωρίτας) Αἱ Ιάϑτη α6 Ε]615 αἸβοσίβ 
{γα !ῦ ΡΟ] ΌΙι5, αὖ Βαργὰ ἀοοαϊ. ΤΟΊ ῸΓ 
[ογΐαββθ ἀθ οὐηηῖθιιβ, ΕἼ1615, Ριβαί5 οἱ 
Ατοδαιθαβ ᾿πἰθ] σπάση νοσα θα] τη 
χωρίτας, αὐ Αρὶβ αἰϊοαίαγ Ε]61β 118 
11πᾶ οοπῆγτηδββθ, αοα ϑουη1}}} ΡΙβαῦδθ 
οὐ Ατοδαᾶθβ ΟΠ ΔΡ(ΟΓΕΒ οββϑηΐ δα ργθ- 
Βιαιατῃ ᾿παἀογαχη ΟἸΥΤΩΡΙΟΟΥΠῚ, Δ ΠῚ 
ΕἘΠ6. ΞΟῊΝ. ὅ'εα Ε}15 Ἰατὰ ἀπ τὴ 
(Ο]. 77, 2) ἴῃ ᾿Π8ΠῈ ρ,δπαθῃ οἰν]ΐα- 
θη, αι ροβίθα ἀθηηιπὶ Ατοδα 65 
σοπαϊία Μορδ] ΡΟ] ἸΠβΕπουιηΐ, σο8]8- 
δγαΐ. ΠΙΟΘΟΥ. 11, 54: ᾿Ηλεῖοι πλείους 
καὶ μικρὰς πόλεις οἰκοῦντες εἰς μίαν 
συνῳκίσθησαν τὴν ὀνομαζομένην Ἦλιν. 
ϑίσαθο 8, Ρ. 326 58. ΡοΪΥθΙ5. δαΐθπη 
ΟἹ]. τ40 παῖγαῖΐ Ε]θοβ αιοβαάδπι ΡΘΥ 
Δ] πού βθοῦ]α ἀΥθΘπὰ ΠΟῊ ν]α 1886. 
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’ δ 

προεστάναι. τούτων δὲ συγχωρηθέντων εἰρήνη τε γιγνεται και 
»" 

συμμαχία ᾿Ηλείων πρὸς Λακεδαιμονίους. καὶ οὕτω μὲν δὴ ὁ 

Λακεδαιμονίων καὶ ᾿Ηλείων πόλεμος ἔληξε. 

ΚΕΦ. 1. 

Μετὰ δὲ τοῦτο ἴΑγις ἀφικόμενος εἰς Δελφοὺς καὶ τὴν 
’ “ Ἷ ’ ο Α 2 2 ἫἩ ’ , κδ 

δεκάτην ἀποθύσας, πάλιν ἀπιὼν ἔκαμεν ἐν ᾿Πραίᾳ, γέρων ἤδη 
“ἃ Α " ’ὔὕ Α ι Δ ὃ ’ “- Ε] “- δὲ Α 

ὧν, καὶ ἀπηνέχθη μεν εἰς Δακεδαίμονα ἔτι ζῶν, ἐκεῖ δὲ ταχὺ 
᾽ ᾽ ᾿ Ὧν ’ὔ «ἅ ᾿ 5 τῷ 

ἐτελεύτησε καὶ ἔτυχε σεμνοτέρας ἢ κατὰ ἄνθρωπον ταφῆς. 

ἐπεὶ δὲ ὡσιώθησαν αἱ ἡμέραι, καὶ ἔδει βασιλέα καθίστασθαι, 
’ 

ἀντέλεγον περὶ βασιλείας Λεωτυχίδης, υἱὸς φάσκων ἤΑγιδος 

2 εἶναι, ᾿Αγησίλαος δὲ ἀδελφός. εἰπόντος δὲ τοῦ Λεωτυχίδου, 

᾿Αλλ᾽ ὁ νόμος, ὦ ᾿Αγησίλαε, οὐκ ἀδελφὸν ἀλλ᾽ υἱὸν βασιλέως 
Ἁ “ἃ Ὶ ’ « ς ’; 

βασιλεύειν κελεύει" εἰ δὲ υἱὸς ὧν μὴ τυγχάνοι, ὁ ἀδελφός κα 

[2] 

ὡς βασιλεύοι. 

συγ. ΡΙῸ ξυγ. Β.}). εὖ συμ. ΡΤῸ ξυμ. 
(Ὁ .ΕΜ.Ν. 
1. δεκάτην] τῆς λείας ΔαΙΓΥ 4. 23, 

21, ΡΤ ΘῈ ΠΟΟ 1080 θ6110 σοηίτα Ε]605 
σαβύο [δοΐδο, αὖ τη Μδη80 ὐραγίδο 
ψΟ]. 3, ρατί. 2, Ρ. ι85. 5ΟΗΝ. 

ἀποθύσας θύσας 10. 
Ἡραίᾳ] [01 (ο5Ε θτι5 δανοσδί!β [,60- 

τγοθιάθηη Π]ππὶ ἀρηονῦ βιιατη 6886, 
ο]υβαιθ τὶ ἰθβδίθϑ Αγοδᾶθβ αθὶπῆθ 
1 Δοοαἀϑ πο η6 πὶ νθπουηῦ. Ῥαδιιβδηϊὰ8 
δ.,.8. ΧΟ ΒΟΘΗΝ, 
ἢ κατ᾽ ἄνθρωπον] 50]]1οϑὲ τι ΤΕΡῈΒ 

ΟἸΙΏΠ65. ΊαΘ 46 θρα}}. [μἀο6α. 15.0. 
5ΟΗΝ. 
ὡσιώθησαν ΓΛΌΤΙ ὡς εἰώθεσαν. ῬΠο- 

{πι5 οἱ δα188 ΘΧχ μος Ἰοςο, αἴ ν] Δία : 
Ὁσιωθῆναι ἡ ἡμέρας λέγουσιν ἐ ἐπὶ θανάτῳ 
τινὸς, οἷον μὴ ἱερὰς ἀλλ᾽ ὁσίας νομισ- 
θῆναι. Ἡρτγοαοίμβ 6, »8: ᾿Επεὰν 'δὲ 
θάψωσι (τορθιῃ Βραγίδη), ἀγορὴ δέκα 
ἡμερεών οὐκ ἵσταταί σφι, οὐδ᾽ ἀρχαι- 
ρεσίη συνίζει, ἀλλὰ πενθέουσι ταύτας 
τὰς ἡμέρας. ἨργΔ0114, Ῥο]]δ. ο, 2: 
Ὅταν δὲ τελευτήσῃ βασιλεὺς, τρεῖς 
ἡμέρας οὐδὲν πωλεῖται καὶ ἀχύροις ἡ 
ἀγορὰ καταπάσσεται. Οὐοηΐ. Μάμαεν. 
1)0Γ. νο]. 2. Ρ. 94 θα. ββ6. Αἱ ἡμέραι 
Ἃ6 οογίο ἀἸθ 1 ΠῚ ὨΘΓΩΘΙῸ 816 αἰοἷῦ Η;:Ὁ- 
ΡΟΟΓαΐο8 Ρ. 554. 5 : Σιτία μὴ προσφέ- 
ρειν πρὶν ἂν αἱ ἡμέραι παρέλθωσι" τι: 
Μέχρι ἃ ἂν αἱ ἡμέραι παρέλθωσιν. 
ἡμέραι Β.1) ΒΤΟΜΟΝ. Οδίοεὶ αἀἀππί 

παρῆλθον, αποα Βιιργα νουϑιμῃ ροηϊύ Εἰ. 
ἀντέλεγον Α.Β.0,}).Κ΄. ἀντέλεγε 1. 

᾽μὲ ἂν δέοι βασιλεύειν. Πῶς, ἐμοῦ γε ὄντος ; 

Ν. ΑἸ. ἀντέλεγεν ΕΜ. 
βασιλείας οτη. Υ. 
ἀδελφὸς] ἦν ἀδελφὸς Ν. ΑἸά., σοττ. 

Ι. ὁ ἀδελφὸς .Μ. οὖ αὶ αεἰεῦ ὁ Β. 
2. ὧν οἵη. Α.ΕἾΜ.Ν. ΑἸα., ἌοοΥνὶ- 

σοηίε !. 
τυγχάνοι] τυγχάνει Ν. 
Λεωτυχίδης (ΟΠΟΙΠ 5 ΟΥ̓ΔΙΙΟΠ]Β 

Ροβύμ!ασθ τὶ νἱάθίισ, Λεωτυχίδης 
μὲν αὖ ἸεραπηαΒ. ὅὍΟῊΗΝ. Ἐπ ΡΥ. ὁ 
μὲν Λεωτυχίδας. 

ὁ ἀδελφὸς] τὸν ἀδελφὸν ποβοῖο Εἰ, Δ 
ΑἸτπιΒ 4618 ἀραα Ν᾽ ΔΙΟΙκΘ Πδγ., [απ Ρ6Γ- 
588, τοιγαροῦν ἐμὲ ἂν δέοι βασιλεύειν. 

κα ΦΔοοὈβιτ8 “Ααάϊίατη. δὰ Αἴῃεη. 
Ρ- 170. ΓΔὈ1] καὶ, φαοα οπι. ἄπο ἀρπὰᾶ 
Ἰαρευσα νοὶ 46 ὰο τηο60 ἀαἰχὶ οἵ ἴῃ 
ΒΘ] αθηὉ] αἸοατη νοσάθ]ο ὥς. Ορία- 
{ϊντιβ σὴ κα ῬΓῸ ἸΠΩΡΘΓΑῦνΟ {ΓΘ 65 
οϑῦ ἴῃ 1ϑΟΥρίοπθ ]θα ἀρ. Βοβοκῇῃ. 
Οὐ. Τηδου. νὸ]. ἀν ρει, 
'“Υδηβιῦ Θηϊπὶ [Θούγο 65 δα ᾿ρϑύτη 
Ἰ6ρῚ5. οασηθη. δὶς Π βοΒη68 ΘΙ Τν- 
ΠΠΔΓΌΠ.. Ρ. 3.1: Καὶ ἴσα τὰ ἐπιτίμια 
ἑκατέρῳ πεποίηκε (Ι6Χ), καὶ μὴ ἐπά- 
ναγκες εἶναι τῷ παιδὶ ἡβήσαντι τρέφειν 
τὸν πατέρα μηδὲ οἰκησιν παρέχειν, ὃς 
ἂν ἐκμισθωθῆ ἑταιρεῖν᾽ ἀποθανόντα δὲ 
θαπτέτω καὶ τἄλλα ποιείτω τὰ νομιζό- 
μενα. Ῥϑιτ "]Π1ΐου ἸηΓοΥ ᾿ηἢΠπιζντιπη οἵ 
ἸπηροΓαΐϊντι πη ναγϊαῦαν ἴῃ τ άθσο ἀραὰ 
Παο. δ» 47. 8-τιὶ. 
ὡς] ὃ Β.Π.Ν. ᾧ Ν. ΑΙ. Οἰετὶ ὡς. 

τοιγαροῦν Υ. ἴῃ Ν. 401 ἀρὰ δ Δοῖκε- 
ΠΔΥΠτη, οἵ (ΘΙ δ ὁ ἀδελφὸς αἰχὶ, 



399. 
ἡ ἢ εἴ κ ΕῚ ,ὔ Ε ΕΣ ᾿ δ ἊΝ 

τι ὃν τυ καλεῖς πατερα, οὐκ ἔφη σε εἰναι εαυτου. 
Α ’ “- ἴω ’ ’ 

πολὺ κάλλιον ἐκείνου εἰδυῖα μήτηρ καὶ νῦν ἔτι φησίν. 

1.8.1}. ΘΑ. ΗἸ. 19 

᾿Αλλ᾽ ἡ 

᾿Αλλ᾽ ὁ 
Ἁ 7 3 ΄ ’ 

ΠΟοτειδὰν ὡς μάλα σευ ψευδομένω κατεμαάνυσεν ἐκ τῶ θαλαμω 
9 ’ ΄ ΕῚ Ἁ Ἁ Ἀ Ἀ ’ ’ὔ 

ἐξελάσας σεισμῷ εἰς τὸ φανερὸν τὸν σὸν πατέρα. συνεμαρτυ- 
δὲ κκ" 9 ΄-“ δὸ, ἃ ὍΝ θέ ΝΥ ’ ὄ 0 ἦναι" 

βῆησε Εεταὺυή αὐτῳ Και αἀλησεέεστατος εγόμενος ΧΡ νος ε 

ἀφ᾽ οὗ γάρ τοι ἔφυγε καὶ οὐκ ἐφάνη ἐν τῷ θαλάμῳ, δεκάτῳ 
εἶεν. ;᾽ ςε Α ἂς Φ' ἫΝ 

3 μηνί ἐγενου. οἱ μὲν τοιαῦτ᾽ ἐλεγον. Διοπείθης δὲ, μάλα χρη- 

σμολόγος ἀνὴρ. Λεωτυχίδη συναγορεύων εἶπεν ὡς καὶ ᾿Απόλ-- 

4] νἱχ οϑύ ἴάθιη. ΟΊ ΠΟΥ ΘΓ ΐ68 
ΘθΡμαηση εὐ Μαυτγοίθμη ποίαν!ζ 
ΘΟΠΠΘΙΘΓ8 ΒΌρΡτα δα 3,1, 26; δᾶ 
ΕΟ 1; 4.:15: 7, δὲ 25- 

βασιλεύοι] βασιλεύει Ν, βασιλεύειν 
Ν δὲ Υ. “π᾿ Ν᾿ 401 δρυᾶ γι ϊεῖς., 
ἀΌΪΡΡα οαγθηΐθβ Βθα θη βασιλεύειν. 

βασιλεύειν ροβύ δέοι Βογγαγαηΐ Β. 
Π.ΕΙΚΟΜ.Ν. εὖ χφὰὶ δέον ῥτῸ δέοι Υ., 
οἸϊοηΐοβ ἔφη ὁ ᾿Αγησίλαος, ατιοα 
Οοίθυὶ ροβῦ δέοι δα ἀηΐ, 1η ΤΠΔΥΡΊΠΘ 
Ροῃὶῦ 1ὰ., αὖ ἀπ ΙΑ ΠΟ ροβϑιῦ δ461- 
ἰαιηθηΐιι πη 6586 ΘΟΟΥΓΘΟΙΟΥΙΒ, οἴβὶ αἀθθϑί 

Δ] 14, 51 ΧΘΠΟΡΠΟΙ5 δαηῦ εἰπόντος 
δὲ τοῦ Λεωτυχίδου. 

ὃν τὺ] οὔτοι Β., ὅν τε Ε΄, ὅντοι 
ὈΓΙΜΟΝΟΝ. Οὐδίο ὅντινα. Ἐϑϑί!- 
{πη δηη ζουτ τη [)ου]οδτὴ τὺ ααΐ τεὸν 
ΑἸΧῚ Ἰάτὴ Ο]1Π|, ΒΟ ρβίψιιθ τεόυν. ϑϑα 
ΡΙΟΡΙΘΙ σΟΟΙΟΌΠΩ ΒΟΙΙΡύΓα5 ΠΠΟ ΡΓδ8- 
[0]] τύ. 

ὁ Ποτειδὰν Ν᾽ ΔΙοΚοῃΥῖτι5 1801. 1 
ΕυΠΙΡ. Ρ. 2092 Α., ὁ Ποσειδὼν Α.Η. ὁ 
Ποσειδεὼν . ἀρ Δ᾽ Δ]οἸΚΘ ΔΙ] ΠῚ, 
4ὰὰ 1ἰἰογα ἢϊο, αὖ Ρά 1110 δηΐθ, οοη- 
Ἰθοῦασα ἴῃ ΠΡγῸ Ν᾽ οββίδηο, ᾿ρ51ι5 ἴου- 
ἴαββθ 58. ΟΒ511, βΙρ: ΠΟΥ νἹαθίτν, 
Οὐεἰουὶ ὁπότε δ᾽ ἄν. Ρ]άτο 5 Αραβ. 
6. 3: Τὸν Ποσειδῶνα καταμαρτυρῆσαι 
τοῦ Λεωτυχίδου τὴν νοθείαν, ἐκβαλόντα 
σεισμῷ τοῦ θαλάμου τὸν ἾΑγιν. 

σευ Ψευδομένω κατεμάνυσεν Δ ΔΙοἴκ6- 
ΠΔΤΙΒ ΙΟ0Ὸ οἷδ. [ΔΌΓῚ σοι ψευδομένῳ 
(-όμενα Β.}) νε] ψευδομένω κατεμήνυσεν. 

τῷ θαλάμω ΒΒ. (Ὑείοτ! τοῦ θαλάμου. 
συνεμαρτύρησε δὲ Β. οἱ Ν΄. ἴῃ Ν. 401 

δρυα δ ]οὶς. συνεμαρτύρει Ο.Ν. ΑἸά. 
συνεμαρτύρησε 1. εὖ οοίοτ] ρτεοίογ Υ.., 
ααϊσυνεμαρτυρήσετ᾽ αὐτῷ, οἸηἸδβοταῦτ᾽, 
40 ἴδγθ τηοο ΘρΡῸ ΟἸἸΠ ΘΟΠΪ]ΘΟΘΙ ΤΩ 
συνεμαρτύρησε δ᾽ αὐτῷ: Μοχ ταῦτα 
καὶ Ν. 

ἔφυγε Δ.Ο., υἱὐ νΙάεύαν, ΕΝ. ἀρυᾷ 
ψα]εἰς., ἀθ ὰο ν. ρᾷι]]ο δηίθ. ἔφυσε 
ΡΌΜΙΝ.Υ. σείει ἔφυ σε. 

οὐκ δα απηΐ Υ. ἀρὰ 81οκ., [,θοη- 
Οἷαντιβ, οὐηϊπηΐ ᾿1ὈΥ]. 

δεκάτῳ μηνὶ] ῬΙ]ΟΙΑΤΟΠαΒ 1. α. : ̓Απ᾽ 
ἐκείνου δὲ πλέον ἢ δέκα μηνῶν διελθόν- 
των γενέσθαι. Τάφδτη 1ῃ ΑἸΟΙΌΙΔαΘ ο.22. 
ΤῈΠῚ ὈΪΔΠ6 510 Παῦγαῖ, ΑΡρΊβ ΤῈ χ σὴ 
Θχογοῖῦι ἀθογαΐῖ [Δοθφοιηοηθ ; Πα} 8 
ἸΧΟΙΘΠῚ ᾿ΕῚΠΊΘΡΔΠῚ 1Π ΔΙΠΟΙΘΠῚ ΒΈΠΙΠ 
ΡΘΙ]οχιῦ ΑἸοΙ Ια 68, ἰΐα τὖ οὰπ 60 
σΟΠΟυΙ θοροῦ, οὔ Π]πιτη οχ 60 ρθη γα 
πη. ΡΎΠδΘΟΘΟ ἰρ88 ΑἸ. Ια θπι ΠΟΙη]ηδ- 
τοί, [ουὶβ δαΐθιη [θούγοἸ465. δπα!]6- 
Ῥεῖ: Αρὶβ ροβύ σϑαϊιτη Δα] Γου ιτη 
ΠΟ] ρῚ5 6] πη 5101 [4 6116 γα] : 
᾿Επίστευσε δὲ τῷ χρόνῳ μάλιστα, ὅτι, 
σεισμοῦ γενομένου, φοβηθεὶς ἐξέδραμε 
τοῦ θαλάμου παρὰ τῆς γυναικός, εἶτα 
δέκα μηνῶν οὐκέτι συνῆλθεν αὐτῇ, μεθ᾽ 
οὺς γενόμενον τὸν Λεωτυχίδην ἀπέφη- 
σεν ἐξ αὐτοῦ μὴ γεγονέναι. Ἐὰχ 400 
Ἰοοο δρρατεΐ ἢ.]. τὸν σὸν πατέρα 6586 
6Χ ΟΡΙΠΙΟΠΘ [ωΘοἰγ ας αἸούαχη ; 46- 
ἴηἀ6, νεῦρα δεκάτῳ μηνὶ ΥἹΧ 6586 58η8, 
566 δΔἀἀοηάθτῃ πλέον. 1)6 66 ΠῚ ΘΠΙΤη 
ΤΠΘη8685 ΠΠΔ͵ΘΒ ἃ ΠΟΠΟΘΡΙΟΠΘ δα Πᾶ- 
Εἰν!ςΐοη Πτιπηθγαθαηῦ ψοϑίθσθβ. 5] 
ἸρΊσΤαΥ ἀθοῖ πο Τη6Πη86, ΡΟΒία 8 ΠῚ ΟἸΙΠῚ 
ὌΧΟΙΘ ΤοΙὴ Πᾶριιοσαῦ ΑρῚβ οἵ οχ {Πὲ- 
Ἰάηο Πιρογαΐ, (ΟΥΤΙ τι5. τηοῦ (θυ γδθ, 
Πδύτι8 ΓαἸϑβοῦ ἢΠ]πι5, ααοτηοαᾶο ροίπ- 
Ιϑδϑοῦ στϑοΐθ δυριιπηθηΐο, ἃ [ΘΠΊΡΟΓΙῚΒ 
ΒΡΑΙΙΟ ροίϊο, υὖὋ} δα σοην: ΠΟΘ 81 
Δα] οτ ἀχόγοῖὴ ἢ 5ΟΗΝ, ΝΙΠῚ] ἀθοϑί. 

4. Διοπείθης) ἀνὴρ εὐδόκιμος ἐπὶ 
χρησμολογίᾳ Ῥ]αἰΑΥοΠ5 1. 6. 1)6 60 
ΑὙΙβίορ ᾶπθ8 Αν. οὅρ : Ὁ μέγας Διο- 
πείθης. ΟἸΥΠΊΡ. ΟΙ, 2. ἔπιπά θη) τὸν 
παραμαινόμενον Διοπείθην νορςᾶνὶΐ Α- 
ΤηΙρ58185 ἰὴ Κόννῳ ἀραὶ ΒοΠο]]αβίθῃ 
Ααβύορμδη!8 δα Αγνββ 1]. 6., 48 ἔα- 
ῬΌ]ὰ ᾿ποια 1 τη ΟἸγιηρ. 89, 1. Οὐπῇ. 
ΑὉΠΘηδρ5 Ρ. 218. [)6 βοάριη Ρῇγυ- 
ΠΙΟΠΙ Κρόνον Ἰαιιααὖ 116 ΠπῈ 5. ΠΟ] αβί68. 
5ΟΗΝ. 

συναγορεύων γῖοὸ ξυν. Β.Ώ ἘΜΜ.Ν, 

[3] 



1600 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΝ ΗΙΝΤ. 6Β. Α. 6. 

’ Α ’ ’ 

λωνος χρησμὸς εἴη φυλάξασθαι τὴν χωλὴν βασιλείαν. ΛΔύώ. 
᾿ ᾿ δοῦν ἃ δ .84.....9 ; ς - ε ᾽ ᾿ 

σανδρος δὲ πρὸς αὐτὸν ὑπερ Αγησιλάου ἀντεῖπεν ὡς οὐκ οἴοιτο 
- ’ Α ’ 

τὸν θεὸν τοῦτο κελεύειν φυλάξασθαι, μὴ προσπταίσας τις χω- 
΄σ «' ΄σ ’ 

λεύσαι, ἀλλὰ μᾶλλον μὴ οὐκ ὧν τοῦ γένους βασιλεύσειε. παν- 
, κ ᾷ Α 5" ι ’ ἌΜΕ, ι ε 45 

τάπασι γὰρ ἄν χωλὴν εἶναι τὴν βασιλείαν ὁπότε μὴ οἱ ἀφ 
“΄-- “- "“" Α ’; 

4Α' Ἡρακλέους τῆς πόλεως ἡγοῖντο. τοιαῦτα δὲ ἀκούσασα ἡ πόλις [4] 
’ 

ἀμφοτέρων ᾿Αγησίλαον εἵλοντο βασιλέα. 

Οὔπω δ᾽ ἐνιαυτὸν ὄντος ἐν τῆ βασιλείᾳ Αγησιλάου, θύοντος 
“-ς “-- Α “ι. κ .-- ; οὺ ς 

αὐτοῦ τῶν τεταγμένων τινα θυσιῶν ὑπερ τῆς πόλεως εἶπεν ὁ 
- Ἷ Υ͂ 

μάντις ὅτι ἐπιβουλήν τινα τῶν δεινοτάτων φαίνοιεν οἱ θεοί. 
ἢ Α Α , Α 

ἐπεὶ δὲ πάλιν ἔθυεν, ἔτι δεινότερα ἔφη τὰ ἱερα φαίνεσθαι. το 
5 “. , Ἕ " 9 - 

τρίτον δὲ θύοντος, εἶπεν, ᾿Αγησίλαε, ὥσπερ εἰ ἐν αὐτοῖς 
ἥω ’ ς Α ’ᾷ ’ὔ 

εἴημεν τοῖς πολεμίοις, οὕτω μοι σημαίνεται. ἐκ δὲ τούτου θύον-- 
“- “- “-. Ἁ ὔ’ 

τες καὶ τοῖς ἀποτροπαίοις καὶ τοῖς σωτῆρσι, καὶ μόλις καλλι- 
’ Ψ δ ’ Α “. ’ 9 νος ’ 3 

ερήσαντες, ἐπαύσαντο. ληγούσης δὲ τῆς θυσίας ἐντὸς πένθ 
«ς -“" ’ὔ Ἁ Α ᾽ ᾽ ᾿] Α Α Α 

ἡμερῶν καταγορεύει τις πρὸς τοὺς ἐφόρους ἐπιβουλὴν καὶ τὸν 
ἤν - 3 ᾿ τ 

5 ἀρχηγὸν τοῦ πράγματος Κινάδωνα. οὗτος δ᾽ ἣν καὶ τὸ εἶδος [5] 
" ’; ΄“ 8 ’ 9 

νεανίσκος καὶ τὴν ψυχὴν εὔρωστος, οὐ μέντοι τῶν ὁμοίων. ἐρο- 

χρησμὸς] Οτδου] νουθὰ ροβιυῖῦ Ρ]ὰ- ἔθυσεν] Μοττδ οτηθηάαθαΐὶ ἔθυεν, 
τΔΥοἢτι8 ἴῃ ΑΡρΈ8|]. 6. 2, ᾿υυϑᾶηαγ. 6.22. χορ] γ, [Τα τϑοθρὶ.] [ΙἊἃἄδπὶ ἀ6- 
οἵ Ῥαυβδηϊαβ 2, 8. 5ΟΗΝ. εἴη χρ. Ν. 

προσπταίσας] Ρ]αΐατομα8 ΑΡΈΒΙ]. 
προσπταίσας τὸν πόδα βασιλεύει. Ιη 
Πγβᾶπατο: Οὐ γὰρ, ἂν προσπταίσας 
τις ἄρχῃ Λακεδαιμονίων, δυσχεραίνειν 
τὸν θεὸν, ἀλλὰ χωλὴν εἶναι τὴν βασι- 
λείαν, εἰ νόθοι καὶ κακῶς γεγονότες βα- 
σιλεύσουσιν Ἡρακλείδαις. ἴῃ Αρεβ1}.: 
Εἰ μὴ γνήσιος ὧν μηδὲ Ἡρακλείδης, 
τοῦτο τὴν χωλὴν εἶναι βασιλείαν. 
ψυβίϊπιβ ὅ, 2, ἴδ δαδοῖ : “Αἀ 
ῬΟΒίΓΘυ μὰ βίας ΘΙ Πΐ, Τ]6}1π|5 6586 
ἸΠΟΘ581 Τορ ΠῚ, δ πη Ἱπηρϑυῖο ΤΘΡΉΤΙΠ 
οἸδααἸοαγ6.᾽ἢ Θἴθυιη. 6 ΤΠΘΗΓΠΟΠΘ 
πόλεως οἷ δηΐθα ΠΥ ΒΑΠαΥΪ ἀρραΓοΐ 1- 
αἰοίατη ἀ6 στορηὶ ϑισοθβϑίοηθ ἴῃ 60Π- 
ΟΙΟΠ6 ΡΟΡ]] [1856 δοίπιπι. 5ΟΗΝ. 

χωλεύσαι Β.(.}).1}. ῥγ΄., αὶ ροβῖθα 
χωλεύσει, Ι., χωλεῦσαι Ἐ᾿ ΥΜ.Ν. 6- 
ΤΟΥ] ὐλο δὲ 

βασιλεύσεις Β.ΟΕΤΙΚΟΜΟΝΟΥ. 
Οδὐου! βασιλεύσῃ. 

ἂν χωλὴν] χωλὴν ἂν Υ. 
οἱ βογνασαπίὶ Β,).Υ. οἱ Υ. δρυὰ 

ψΆ]οΚ, 
4. ἡ πόλις ἀκ. Ν᾽ ἀμφοτέρωθεν Κ. 
᾿Αγησιλάου ροϑί ὄντος ροηϊῇ Υ͂. 

1π46 νϑῦθᾶ τὰ ἱερὰ ν6] 1 βυβροοία ἰη- 
ΟἸαθογαῖ, Π1}1ὰ δα αϊῦα ταίοπθ 5α8ρ1- 
οἰοηβ. (ὐδὔθγαση οασγὰ βϑοσοότατη ραὉ- 
ΠΟΟΥΠῚ ογαῦ ΡΘ 68 τορθβ. Οοηΐ. Ηδβρ. 
[,Δοράδξειη. 6.15.1. 5ΟΗΝ. 

τὸ τρίτον δὲ Β.Ε1. τούτου δὲ Υ͂. 
Οδοτὶ τὸ τρίτον ἤδη. Ῥτο ααϊθὰβ ἕξ 
ἢ ἑπτὰ Ὁ. Θυοά εβί 8.0. 

οὕτω μοι] οὕτω Ἐν. ΑἸά., οοττῖ- 
ϑοηίε 1. 

σημαίνεται Ἰσημαίνηται]). φαίνεταιΝ. 
τοῖς ἀποτροπαίοιςΪ ΟΟΗΥΊΨ. 4, 32: 

Τοῖς ἀποτροπαίοις θύεις. 
5. οὗτος δ᾽ ἢν καὶ τὸ εἶδος νεανίσκος 

καλὸς καὶ τὴν] {ἃ βοουτ] Ῥουίὶ οοη- 
Ἰδοεῦαγαπη δαϊάθχιιηΐς θοποϊανὶαβ οἵ 
8111, δαἀαϊΐο νοσαθα]ο καλός. Ῥυϊπηιβ 
ΟΥΙΠΘΠῚ γΘΥΘΟΥΤΙΠῚ ᾿μν υβατη σουσοχὶξ 
οὐ Ἰοσιτη βΒπθ ΘΠ ]οτηαΐθ ϑβϑηδνὶς 
ἊΝ δἰβικίιιβ, νεανίσκος ροϑὺ οὗτος δ᾽ ἦν 
ΡοΒίίο, 416 ΠῈ ΒΘΟΌΟΓ. 5ΟΗΝ, οὗτος 

ἦν καὶ τὸ εἶδος νεανικὸς καὶ τὴν 
ψυχὴν εὔρωστος ὃ. Α. Νάρεν ΤἼ168. 
ΡΒΠοΙορ,. πρᾷ. Βαΐ, 1840 ἃ. 18 Οο- 
[00. ῬΓΟΡΟΒΙΙΒ Ρ. 3, τό. 

ὁμοίων] Αὐβιούθ!οβ Ρο]ς. 5, 6, 2. 
46 ατιβίοογαίιἃ : Ἢ ὅταν ἀνδρώδης τις 



ον εν 64 

ΤΙ ΘΑΡΗ; 101 

μένων δὲ τῶν ἐφόρων πῶς φαίη τὴν πράξιν ἔσεσθαι, εἶπεν ὁ 
" ’ “ ε , “ Ν “ ἢ ἮΣ, Ἢ ὸ ΨὮ ἡεὰ 

εἰσαγγείλας ΟἿ Κινάδων αγαγων αὐτὸν ἔπι ΤΟ εσχαάτον τῆς 

" “ 4 “ ’ὔ ε ’ ον ἴφι 9 Ὁ 49 ΄ 

αγορας ἀριθμῆσαι κελεύοι ὁπόσοι εἰεν Σπαρτιᾶται εν τὴ ἀγορᾳ. 

καὶ ἐγὼ, ἔφη, ἀριθμήσας βασιλέα τε καὶ ἐφόρους καὶ γέροντας 
Α , , ’ γΓΓῚ,ὔ ’ κὺ 

καὶ ἀλλοὺυς ὡς τετταράκοντα, ἠρόμην ΤΊ δή με τούτους, ὦ Κι- 
ἤ ΄΄ Α Ω ᾿ 

νάδων, ἐκέλευσας ἀριθμῆσαι; ὁ δὲ εἶπε, ᾿Πούτους, ἔφη, νόμιζέ 
, Ω Α 39. Κ'ὶ , ’ ,ὕ «ἱ' 

σοι πολεμίους εἶναι, τοὺς δ᾽ ἄλλους πάντας συμμάχους πλεον ἢ 
, ᾿ Α ᾽ "9 ᾽Ν " ,ὔ 2 ἂΠΠΊᾺ 

τετρακισχιλίους Οντας τοὺς εν τη αγοβρᾳ. ἐπιδεικνύναι ὃ αὐυτον 

, ᾽ - - » ΄“ 

ἔφη ἐν ταῖς ὁδοῖς ἔνθα μὲν ἕνα, ἔνθα δὲ δύο πολεμίους ἀπαντῶν- 

ὧν μὴ μετέχη τῶν τιμῶν, οἷον Κινάδων 
ὁ τὴν ἐπ᾽ ᾿Αγησιλάου συστήσας ἐπίθε- 
σιν ἐπὶ τοὺς Σπαρτιάτας. ἴρ86 (Ἰπὲ- 
ἄοη ἰηΐτα δ, 11. τ ϑροπαβδί ; Μηδενὸς 
ἥττων εἶναι ἐν Λακεδαίμονι. Τῃ το- 
ῬΌΌΠοα [μΔοραφουποηϊ σάτα ἔπογιιηΐ ὅ- 
μοιοι (ἰοῦ αὶ ραᾶγίαπη ΤΘΙΡ.]1Οϑ 
οἸηηΐα τη γα ρΡΑΥΓΟΙΡ65. ΧΘΠΟΡΠΟη 
Ἃς Βδρυθ]. [μἀςθα. το, 7: Τοῖς μὲν τὰ 
νόμιμα ἐκτελοῦσιν ὁμοίως ἅπασι τὴν 
πόλιν οἰκείαν ἐποίησε, καὶ οὐδὲν ὑπελο- 
γίσατο οὔτε σωμάτων οὔτε χρημάτων 
ἀσθένειαν" εἰ δέ τις ἀποδειλιάσειε τοῦ 
τὰ νόμιμα διαπονεῖσθαι, τοῦτον ἐκεῖ 
ἀπέδειξε μηδὲ νομίζεσθαι ἔτι τῶν ὁ- 
μοίων εἶναι. Τά 61. 3,1: Συσκηνοῦσι 
δὲ βασιλεῖ καὶ ἄλλοι τρεῖς ἄνδρες τῶν 
ὁμοίων. οὐ δ. 7: Ὃ πρεσβύτατος τῶν 
περὶ δαμοσίαν συντάττει" εἰσὶ δὲ οὗτοι, 
ὅσοι ἂν σύσκηνοι ὦσι τῶν ὁμοίων, καὶ 
μάντεις καὶ ἰατροὶ καὶ αὐληταὶ, εἴο. 
Βδάθπι νὸχ ἀξ τους να]ρὸ ἴῃ Ογτο- 
Ρααϊα 1, 5» ὃ Ἔδοσαν αὐτῷ διακο- 
σίους τῶν ὁμοτίμων προσελέσθαι" τῶν 
δ᾽ αὖ διακοσίων ἑκάστῳ τέτταρας ἄν- 
δρας ἐκ τῶν ὁμοίων ἔδοσαν προσελέ- 
σθαι. ὥϑοα 101 τϑοΐθ ςοαά. 1θοα]εϊ. οἵ 
πο ἔογγῦ. αὐτὶ νϑυβίοπθ ΡὮ]]ΘΙΡὮΙ 
σΟμβθηςθηΐθ8 μα θθηΐ: Τέτταρας ἄνδρας 
ἔδωκαν προσελέσθαι καὶ τούτους ἐκ 
τῶν ὁμοτίμων. ἰρὶύαγ 1116 πι}}18 οϑβί 
(ἰδ  Ποῦο τῶν ὁμοτίμων εἴ τῶν ὁμοίων. 
Απᾶθαβ. 4, 6, 14. 46 [,ΔΟΘαΦΘΠΠΟΠ118 
οϑῦ : Ὑμᾶς ἀκούω τοὺς Λακεδαιμονίους, 
ὅσοι ἐστὲ τῶν ὁμοίων, εὐθὺς ἐκ παίδων 
κλέπτειν μελετᾶν. ἴὰὼχ αυϊθτιβ ΙΟ6]8 
σΟηΠοϊξ 6886 ὁμοίους ἸηἴοΥ [,δοραο- 
ΤΟ ΠΪΟΒ ΘΟΒάθτη, 40] δριια Ρειβᾶ8 ὁμό- 
τιμοι, 4] 5601]Π1οοὺ ῬαὈ]1οὰ οαἀπιοαίο ΠΕ, 
αἰβοῖρ! πα οἵ τηογῖθιι5 πὶ, Ἰθρῖριιβ οἵ 
ἸηβΌ [018 οἰν]λα 58. ραγθηΐ, οἱ δά τηι- 
ΠΟΙᾺ ΠΟΠΟΙΘΒΩΙΒ ΟἸΠΠΘΒ δαβρίγΑγΘ 
Ροββαηΐ. Ῥα]πλθυῖτβ δα Πππς ΠΟΒΌΓΆΙΩ 
Ἰοσαπλ αἴζ]ϊς Ἰοοσαπη ΠΘιηοβί 618 

σοηΐγα ΤΠ Θρίϊποιη Ρ. 480. ἀ6 [μἀοράώ- 
ΤΠΟΠΙΒ: ᾿Επειδάν τις εἰς τὴν καλουμέ- 
νην γερουσίαν ἐγκριθῆῇ, παρασχὼν ἑαυ- 
τὸν οἷον χρὴ, δεσπότης ἐστὶ τῶν πολ- 
λῶν ἐκεῖ γάρ ἐστι τῆς ἀρετῆς ἄθλον 
τῆς πολιτείας κυρίῳ γενέσθαι μετὰ τῶν 
ὁμοίων. Αἀ ααριὴ Ἰοοῖπὶ ΔΙ ΘΓ 1118 
Ραΐαθαΐ ὁμοίους ἴμ1586, ΘΧ Πα]θιτι8 86- 
Πδίτιβ ἔπουϊῦ σοηϑιςαίαβΒ. Ηδοΐθ αα]- 
ἄθγηῃ: δῦ ΠΟῚ 8011 Βϑπαᾶΐουθβ δὐδηΐ 
ὅμοιοι, 5884 αα!σαπαιιθ 88 ὈΟΠΟῸΒ Οἶν 68 
ΡΓΘϑ ογαμῦ, 60 αυ]ἀθτὴ 86 ηϑι1 ΠῈΘΠῚ 
ΒΌΡΓΑ ΡΟΒ]. (ΟΟΠΠΏΙΠΟ ἸΟΟῚΒ δϑβύ οΪα8- 
5Ί085. Ασιβίούθ!β, Ῥυθοῖο ΘΠ ΘΠΊΘΙΩ 
ΒΆΡΤΑ ΡΟΒα] (6 ἃυϊβίοογαίϊα, ΙΓ Ρο- 
Ἰὰς. Ἐπ Ως ππ 66 δρρᾶγοΐ ἴῃ ατϊδίο- 
ΟΥΔΓ5. οὕ ΟΡ ΓΟ 115 ΠΟ] ὁμοίους 11108 
41] ἴῃ ἀθπηοογαίϊα Βαηΐ οἵ αἸσαπίαγ οἱ 
πολλοὶ, τὸ πλῆθος νΕ] δῆμος οἱ ἴσοι, 
41] ραγίθπῃ ΡῈ Ὀ]16 86 Γ6ὶ σαρηὖ ΟἸΩ 68 
ΡΔΙῚ ΓΔΌΟΠΘ. ΤΙ ΟἸΠΡΆΓΟΙ]Β ἸρΊσατ 
Βα ηΐ οἱ ὀλίγοι, ἴῃ ἉΤΙΒΙΟΟΓΑΙ118 οἱ ἄρι- 
στοι 1111, 4] ἀϊσπηΐατ οἱ ὅμοιοι. [{ὰ 
ΘηΪπῚ Ατὐ]βίοίθ] 88 : ὋὋ γὰρ ἐπὶ τοῦ πλή- 
θους ζητοῦσιν. οἱ δημοτικοὶ τὸ ἴσον, 
τοῦτ᾽ ἐπὶ τῶν ὁμοίων οὐ μόνον δίκαιον, 

ἀλλὰ καὶ συμφέρον ἐστί. Διὸ ἐὰν 
πλείους ὦσιν ἐν τῷ πολιτεύματι, πολλὰ 
συμφέρει τῶν δημοτικῶν νομοθετημά- 
ΤΩΣ: οἷον τὸ ἑξαμήνους τὰς ἀρχὰς εἶναι, 

ἵνα πάντες οἱ ὅμοιοι μετέχωσιν' ἔστι 
γὰρ ὥσπερ δῆμος ἤδη οἱ ὅμοιοι. 5ΟΗΝ, 
14. δα 'Πι65. ϑθρῃδηὶ ν. Ὅμοιος. 

κελεύοι] κελεύει Εἰ. ΑἸα. 
ἄλλους ὡς τετταράκοντα] ΪΝΝΟΠΠΘΓΙΒ 

Ρογθποὶ δὰ ἄλλους, ΠΟΠ δ ΟΠΊΠ6Β 
δηΐθα ἀἸοίοβ, αὖ ΟρΡΙπαραίαν ΔΙΌ Κθη. 
δα Ηετοαοί. 6, 57, 4 5668] ν]46- 
ταν ΟΠηίοη. Βαϑί. νοὶ. 2, Ρ. 408 6ἅ. 
ἰογί, 

τούτους, ἔφη, : τούτουςνΝ. 
συμμάχου-ς--- ἅπαντας 8οτναν!ς Β,, 

ΟΠ. ΘΘΓΕΙΊ. 
δύο Δαἀα!αϊ! Τ,Θοπο]αν]αβ. 

Μ 
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, 4“ ὧν “ὦν -- 
τας, τοὺς δ᾽ ἄλλους ἅπαντας συμμαχους" καὶ ὅσοι δὲ ἐν τοῖς 

, ἣν" “ ’ ΒΕ Φ“ κ Χέ ,᾿ 

χωρίοις Σπαρτιατῶν τύχοιεν ὄντες, ἕνα μὲν πολέμιον τὸν 
, Ε δ᾽ Ὁ δ ὦν , ᾽ ’ὔ δὲ “ 

6 δεσπότην, συμμάχους δ᾽ ἐν ἑκάστῳ πολλούς. ἐρωτώντων ὃὁὲ τῶν 
3 ’ ’ ἢ κ ᾿ τ ᾿ “- Ω 
ἐφόρων πόσους Φαϊη καὶ τοὺς συνειδότας τὴν πρᾶξιν εἶναι, 

Ἁ ᾿ς Α - 

λέγειν καὶ περὶ τούτου ἔφη αὐτὸν ὡς σφίσι μὲν τοῖς προστα- 
’ ε] Γ Α ᾿ ’ Α “ ᾿ » ᾿ἶ Ι 

τεύουσιν οὐ πανυ πολλοι. ἀξιόπιστοι δὲ συνειδεῖεν᾽ αὐτοὶ μέν- 
΄:- Ἁ 

τοι πᾶσιν ἔφασαν συνειδέναι καὶ εἵλωσι καὶ νεοδαμώδεσι καὶ 
- - ει ,ὔ 

τοῖς ὑπομείοσι καὶ τοῖς περιοίκοις" ὅπου γὰρ ἐν τούτοις τις 
εν ’ , - Σ - δέ δύ θ , ὸ 
ὄγος γένοιτο περὶ Σπαρτιατῶν, οὐδένα ὀύνασθαι κρύπτειν τ 
᾿ ᾽ εῶ “Ἃ ᾿. 5. «᾿ 3 ΗΝ τσὴ ’ Ὁ ἡ ’ 

7 μὴ οὐχ ἡδέως ἄν καὶ ὠμῶν ἐσθίειν αὐτῶν. πάλιν οὖν ἐρωτώντων, 
κ᾿ ’ ι Ξ “ " 

Ὅπλα δὲ πόθεν ἔφασαν λήψεσθαι; τὸν δ᾽ εἰπεῖν ὅτι οἱ μεν 
’ ’ ἘΦ΄ ὑκῷ ἃ, ᾿ 2 “ “ ’ 

δήπου συντεταγμένοι ἡμῶν αὐτοὶ [ἔφασαν γεὶ] ὅπλα κεκτή- 
“ 5. ἡ ο ’ ς ἈΝ , ᾽ κ - ἄψον. 

μεθα, τῷ ὃ ὄχλῳ, ἀγαγοντα εἰς τὸν σίδηρον ἐπιδεῖξαι αὐτον 
Ἁ Α κ Α ἣ Α 3 

ἔφη πολλὰς μεν μαχαίρας, πολλὰ δὲ ξίφη. πολλοὺς δὲ ὀβε- 
Α κ Ν Α 

λίσκους, πολλοὺς δὲ πελέκεις καὶ ἀξίνας, πολλὰ δὲ δρέπανα. 
Ἁ ΄ ’ ’ 

λέγειν δ᾽ αὐτὸν ἔφη ὅτι καὶ ταῦτα ὅπλα παντ᾽ εἴη ὁπόσοις 
Κ᾽ Α “ 4 ’ ἈΝ , μι ’ Ἂν, “- 

ἄνθρωποι καὶ γῆν καὶ ξύλα καὶ λίθους ἐργάζονται, καὶ τῶν 
ΕΣ δὲ “ ᾿ , Α Ὅὴν (2 ΕΝ “᾿ 

ἄλλων ὃὲ τεχνῶν τὰς πλείστας τὰ ὄργανα ὅπλα ἔχειν ἀρ- 
“- Ε ν »ὴ ΕΣ ’ Δ 9 ’ 3 

κοῦντα, ἄλλως τε καὶ πρὸς ἀόπλους. παλιν αὖ ἐρωτώμενος εν 
Ἷ , “- ᾿ς , Φ ΕῚ “- ε 

τίνι χρόνῳ ταῦτα μέλλοι πράττεσθαι, εἶπεν ὅτι ἐπιδημεῖν οἱ 

συμ. ΡΙῸ ξυμ. Ὀ15 Β.Ώ.ἘΜ.Ν. 
χωρίοις] Αρτίβ, ργθ 8, Εἰ δεσπό- 

τῆς οϑύ ὨΘΙΒ, ΟΘΟΠΉΪηϊΙ5. ΒΘΥΨΟΓΊΙΠ,. 
5ΟΌΗΝ. ἴῃ Β. ργυ. δἰϊπα [αϊ νοοᾶ- 
Ὀυϊαχη οὐ αβάθιη ΒΡ}, νοὶαΐ ἀγροῖς. 

6. τὴν πρᾶξιν] πρᾶξιν Β. [Ὰ6Πὶ 
αὐτὴ 10.Μ.0.Ν. συν. ΡῥΓῸ ξυν. 

τούτου] τούτων Κὶ. 
προστατεύουσιν] στρατεύουσιν Υ͂. 
συνειδεῖεν] συνειδοῖεν Ε΄. ἘῸΝ, ΑἸΑ. 

εὐ Μ. βᾷρτα νϑυϑατχη. 

θοις Πρίαμον Πριάμοιό τε παῖδας. 
7. οἱ συντεταγμένοι ΝΥ οἰ8[κ. ᾿πΐοΓρτο- 

(αι 46 115 41 δηΐθα οἱ προστατεύον- 
τες αἸς] βϑαηῦ. Θυἱα γοῖὸ νϑῦρθὰ ἔφα- 
σάν γε 5101 να] ]ηῦ, αααο Μοστιβ τϑ]αα]- 
48 ΘαἸζοΥ 68 ἀΠ018 Δ αἸ{158 Βθο βου αηΐ, 
Θααϊάρχῃ αἸνΊπαγο ΠΟ ροβϑυῃ. ΟΗΝ. 
γιαθηΐαν οχ ρυοθοθἀθηθθιβ ταροίϊζα. 

τῷ δ᾽ ὄχλῳ] Θυοά δα πα] ποτα 
αἰτποΐ, Ἰηἰογργθίαίαῦ Μοόσαβ. Εἰχαϊ- 
αθπὶ ἀ668558 ΔΙ σα νυ θιιτ 5 ΒΡΊΘΟΥ, 

συνειδέναι) 6 η6 ποίοβ ἢ ΘΓΘ ἸΡ508 
ΘΟΓΠΙΊΠΙΙΘ ΘΟΠΒ111ὰ ΠΘ]οῦΘ5 οὗ γϑ]] 108. 
5ΟΗΝ, 

ὑπομείοσι] θεία Μογαβ οὐτῃ Οτὰ- 
βθὶο ΟΡΡΟΠΪ αἱΐ τοῖς ὁμοίοις, ααὶ ἃ Πο- 
ΠΟΙΡτι5. Χο ἀθθαηΐαν Ἀρατγίδηϊ, τ 
'ῖρ86 ΟἸμαάοηῃ. ὥὅραγίδηϊι ἰριαγ ἀ6- 
[ΟγΟγθ ΘΟ οηΠ6 ϑαηΐ ὑπομείονες. 
5ΟΗΝ. 

ἐν τούτοις οἵη. Ν. 
περὶ οτη. Εὰ. ΑἸα. 
οὐδένα] οὐδὲν ἂν Α.Β.Π.ἘᾺΝ. οὐ- 

δένα ἂν (Ὁ. 
ἐσθίειν] ΑΠΔ. 4, 8, 14: Τούτους, 

ἦν πως δυνώμεθα, καὶ ὠμοὺς δεῖ κατα- 
φαγεῖν. Ήοπη. 1]. Δ, 35: ᾿Ὡμὸν βεβρώ- 

οὐ ὙΥ δἰβκῖὰϑ οὔσας ν6] ὄντα ΘΧΟΙΪ586 
Ρυΐαρθαῖ. ὅ0ΗΝ. 

τὸν σίδηρον ] ΕὈΥ ΠῚ ΓΟΥΓΑΙΤΩ ΘΠ ΟΓΆΤΩ, 
τὖὸ τποπαϊξ ΕἾ. Ῥοτγίιβ. Ξξ]ς ἰχθύες, 
λάχανα οἷ 5121} ἀἸοπηῦ ΑἸΙοὶ Βουὶρ- 
ἴογθβ. 5ΟΗΝ, 

πολλὰ δὲ Β.. .ἘΠΜ.Υ. καὶ πολλὰ δὲ 
ΤῈ. ργ., ἀοϊθῖο τηοὸχ δέ. (ὑδίβιϊ καὶ 
πολλὰ, ρῥτοίον Ν,, αὶ καὶ δρέπανα δὲ 
πολλὰ, οὗ πιοχ ἐργ. καὶ λίθους. 

πάλιν αὖ Β.ΙΌΕΠΜΟΝ. Οδῖρεϊ πά- 
λιν οὖν. 

μέλλοι ταῦτα Β. μέλλει ταῦτα Ἐ.1. 
ΜΌΝΟΝ. Οὐδίϑι ταῦτα μέλλει. 

ὅτι] ὅτι ὅτε Υ. , 
ἐπιδημεῖν) “ΟΙΏΡΟΥΒ ποίατη 8] 1- 

Α.Ὁ6. 

[1] 
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ῷ ’ ε ες ’ “- δ ἈΦ Ε , ) 

παρηγγελμένον εἴη. ἀκούσαντες ταῦτα οἱ ἔφοροι ἐσκεμμένα τε[δ] 
’ὔ « ’ὔ Ἂ Ἁ Α 9 ’ Ἁ ᾿ Α Α .. 

λέγειν ἡγήσαντο αὐτὸν καὶ ἐξεπλάγησαν, καὶ οὐδὲ τὴν μικραν 

καλουμένην ἐκκλησίαν συλλέξαντες, ἀλλὰ συλλεγόμενοι τῶν 
’ 

γερόντων ἄλλοι ἄλλοθι ἐβουλεύσαντο πέμψαι τὸν ΚΚινάδωνα 
ο Ἅ, ̓ ἴων Α Ε) . ’ Α ΄ “ ΕΣ 

εἰς Δυλῶνα σὺν ἀλλοις τῶν νεωτερῶν καὶ κελεῦσαι ἥκειν ἄγοντα 
“ Δὺύυ “- ’ ᾿ “ [ ’ὔ ᾿ ᾽ “- , 

τῶν Αυλωνιτῶν τὲ τινας καὶ τῶν εἰλώτων τοὺς εν τὴ σκυτάλη 
» Α »“" 

γεγραμμένους. ἀγαγεῖν δὲ ἐκέλευον καὶ τὴν γυναίκα, ἣ καλ- 
’ .] ’ Ω ’ ΄ 

λίστη μὲν αὐτόθι ἐλέγετο εἶναι, λυμαίνεσθαι δ᾽ ἐῴκει τοὺς 
" , , ᾿ ’ ᾿ ’ 
ἀφικνουμένους Λακεδαιμονίων και πρεσβυτέρους και νεωτέρους. 

Ἁ «- , ι 

ὑπηρετήκει δὲ καὶ ἄλλ᾽ ἤδη ὁ Κινάδων τοῖς ἐφόροις τοιαῦτα. 
᾿ , ἣΣ » ᾿ "νυ κισειοας 3 

καὶ τότε δὴ ἔδοσαν τὴν σκυτάλην αὐτῳ, ἐν ἣ γεγραμμένοι ἦσαν 
Α ΄ ΄- “ι 

οὺς ἔδει συλληφθῆναι. ἐρομένου δὲ τίνας ἄγοι μεθ᾽ ἑαυτοῦ τῶν 
’ Ε ο Ἁ Ἀ ,ὔ ΄“ ε κι ,ὔ ,ὕ 

νέων, Ἴθι, εἶπον, καὶ τὸν πρεσβύτατον τῶν ἱππαγρετῶν κέλευέ 

ἀΌδτα ΓΘΟ ΙΓ, οἵ θϑῦπ Δ] Ό θη ἀἴθτη, 
πάνδημον ἑορτὴν, Δ ΘΧΒΘα]Θηαα ἰιδθς 
ΘΟΏ51Π1ὰ Ἰθούπμη []888 ΟΡΙΠΙῸ εϑῖ 
γι ΗΔ ΟΠ ἴπ Β10]. Οὐ. Αὐηβίει. 
γῸ]. 2, Ρ. 97. 4] ἐπιδημίων ἢ. ]. ο]1πὶ 
Βουρίαπι), Ἰ΄ψαθ Πποιπθθη [α]8886 ἴδϑῇ 
ΑἸδῚ δ]ϊουιιβ βαβριοαθαΐασ. (ὐοηίγα 
Μοτο, ΝΥ οἱῆο, ΔΥ̓́δἰβκῖο τ]ὰ [.8- 
σοηΐοα Ὀτανιίαΐθ βρη! σα. νἹαθῦῸΓΥ 
ΒΙΠῚΡ]ΠΙΟΙΓΘΙ ἴῃ ὉΓΌΘ ΤΔΏΘΙΘ ΠΘς Ρ6- 
ΓΟΡΎΘ ΔΌΙΓΘ ῬΓοοοθρύμπτη 5101 6886, Π1]- 
ἸὰΠ ΨΕΙῸ [ΔΟΙΠΟΥῚΒ ΓΘ ΠΊρΡτι8 ΘΠ ΠῚ 
6886. 50ΗΝ. 

8. ἀκ. δὲ ταῦτα Ν, Μοχ ἐσκεμμέ- 
νους ἘὈ. 

μικρὰν---ἐκκλησίαν] Μοτγτι5 αἰοΐδιη 
Ραΐαῦ σοποίοπθπι [,8ΟΘϑοΠΠΟΠΪ]ΟΤΊΓῚ 
ΒΟΙΟΤΌΙΩ, Π|Ὸ] 5061} ΠΟ δἀδγαηῖ. Χο- 
ΠΟΡΠΟΗ ΘΠ]ΠΊ ἐκκλήτους, 1. 6. ἐκκλη- 
σίαν, ΑἸΠσοΠΐο ὉΡΙᾳ6 ἃ συμμάχοις 
ἀἸβηχιῦ. ΜΙΠῚ ν]ἀ θέαι ρᾶγνὰ σΟΠΟΙο 
Θἃ 6586, 1 4ΆΤη ΒΘ ηδίουθβ σοηνοοδη- 
[Υ Δ0 ΘΡΠΟΥΒ εὖ ΤΟΡΊΡῸΒ; ΤΠΔΡΏΔ 
σοπμΐγα, ἈΌῚΪ ΡΟρΡαΪ5 ππίνουβιιβ ἰοσοθαΐ 
Βα ταρια. δ ]Ποοῦ Ὁ] ἀθροπα οᾶ- 
ΡΙΓΆ]1 εἰν! ἀροθαΐαγ, ροΟρυ5. πηϊνοΥ- 
815 ᾿πα]οαθαΐ 46 οΥἸτηϊπ6, αὖ νἸἀοίαν : 
566 1η 560] ΠΟΠ6 5111}, στη ραχία 40 
Ἐρδιηϊποπδ ΟρΡριρπγθίαγ, ΑΙΡ 5118 118 
οατη ΘΡΠΟΥΒ διιοΐοιοθ Βα ΠΟ }18 
ἀκρίτους οοοἸαΙΐ, οὐδενὸς δίχα δίκης 
τεθανατωμένου πρότερον Σπαρτιατῶν, 
πᾶυγγαηΐθ Ρ] αἴδγομο ἴῃ Αρθ51180 ὁ. 32. 
5ΟΗΝ. 

συλλ. ΡΓῸ ξυλλ. 15 Β..Μ.Ν. 
ἄλλοι] καὶ ἄλλος ὦ. Οὐδΐεγι ἄλλος. 

Οογγοχὶῦ Ἴ᾿, 1. ΗδΙθεγίβιηα ΤΠ 65. Πἰ- 

[ογαγ. [πρᾶ. Βαΐ. 1840, ἀ. 25. Οεἴο}. 
ὈΓΟΡΟΒΙΠΒ Ρ. 3. 6. Οὐοηΐ. δα 7,1,18. 

ἄλλοθι Β.Ο. ΕΠ ΚΟΜ.ΟΝ.Ν. Οδίθεὶ 
ἄλλοθεν. 

Αὐλῶνα] ῬοΪγεέθηιι8 2, 14: Τῶν ἱπ- 
πέων τινὰς κρύφα προπέμψαντες ἐς Αὐ- 
λῶνα τῆς Λακωνικῆς, οὐ πρὸ πολλοῦ 
τὸν Κινάδωνα καλέσαντες, μετὰ δύο 
στρατιωτῶν (Δ Σπαρτιατῶν ὃ) ἐς Αὐ- 
λῶνα ἔπεμψαν ὡς ἐπὶ πρᾶξιν ἀπόρρητον. 
ὡς δ᾽ ἀφίκοντο οἱ προπεμφθέντες ἱππεῖς, 
συλλαβόντες αὐτὸν, στρεβλώσαντες, 
μαθόντες τοὺς κοινωνοὺς τῆς ἐπαναστά- 
σεως ἐπέστειλαν τοῖς ἐφόροις. οἱ δὲ 
μαθόντες τοὺς μηνυθέντας ἄνευ ταραχῆς 
ἀπέκτειναν, οὐ παρόντος τοῦ μεμηνυ- 
κότος. (ὑοηΐ. δᾶ 2, 2, 25. ΒΟῊΝ. 

αὐτόθι ἐλέγετο Β.1. ΕΠ ΜΟΝΙν. Οε- 
[61Ἰ ἐλέγετο αὐτόθι. 

ἀφικνουμένους ᾿Αθηναίους Ὁ. Μοχ 
τῶν Λακ. Ν. 

9. συλ. ρῥτοὸ ξυλ. Β.Ὁ.Μ.Ν. 
ὑπηρετήκει) ΝΙιαοίαΥ ἸρΊΓαΓ ἔ158856 6 

ΠΠΙΠΊΘΙῸ τῶν ἀγαθοεργῶν, 46 4αϊ 118 
Ηετοἀοΐαβ 1, φό. 50 ΗΝ, 

τότε δὴ] τότε δὲ Ν. 
αὐτῷ] ἐκείνῳ Ὁ. 
ἄγοι] ]λσοῦ 86 ορογίξογοί. 

ΔηΠΟῖ. 84 1,7, 7. 
ἑαυτοῦ Β.(.1).Ν. Οὐθύοειϊ αὑτοῦ. 
Ἴθι, εἶπον] Ἴθι, ἔφη Β.0.}.Ε.Ε. 

ΜΌΝΟΥ. 
ἱππαγρετῶν---ἱππαγρέτης) ἱππαγρω- 

τῶν---ἰππαγρώτης θ. ““ἼἼ65. [ΠΕΓΥΘ 
ΗἸρραρτοίθθ βρῇ 18 ῥγϑ θοῦ, ΘΟΒ4 116 
ΨΆΤΙΟ ΘΘΥΓΔΙ] ΠΤ ΘΠΘΙῸ ΘΧΘΓΟΘηΐοΒ, 
Παγγαηΐθ Νοβῖσο ἀθ θρα}]. [μἀορά. 

Μ 2 

γιά. 

[9] 
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, Δ ΔΛ . ἃ Ἅ ; ’ 93 , 
σοι συμπέμψαι ἐξ ἤ εἐπταὰ οἱ ἀν τύχωσι παρόντες. ἐμεμελήκει 

᾿ Π - Φ ε ε ’ “Ὁ 7 « ,ὕ , « ε 
δὲ αὐτοῖς ὅπως ὁ ἱππαγρετῆης εἰδείη οὗς δέοι πέμπειν, καὶ οἱ 

"- ’ ’ - Ων κ κ 

πεμπόμενοι εἰδεῖεν ὅτι ΚΚινάδωνα δέοι συλλαβεῖν. εἶπον δὲ καὶ 
- ΄. Κ ὃ Φ“ ’ Ψ - ς Γ «“ Α κ 

τοῦτο τῷ Διναύωνι, ὅτι πέμψοιεν τρεῖς ἁμάξας, ἵνα μὴ πεζοὺς 
, Α αι 7 , 

ἄγωσι τοὺς ληφθέντας, ἀφανίζοντες ὡς ἐδύναντο μάλιστα ὅτι 
-» κ ΄“΄“ ’ ; 

τοέφ᾽ ἕνα ἐκεῖνον ἔπεμπον. ἐν δὲ τῇ πόλει οὐ συνελάμβανον [το] 
“᾿ς ἢ Φ Α “ 9 ΕΣ ε ’ὔ Ἁ ’ ες Α 

αὐτὸν, ὅτι τὸ πρᾶγμα οὐκ ἤδεσαν ὁπόσον τὸ μέγεθος εἴη, καὶ 
ο “ἢ “ " ’ ΄ ’ Γ} ο ε , 

ἀκοῦσαι πρῶτον ἐβούλοντο τοῦ Κινάδωνος οἵτινες εἶεν οἱ συμ- 
’ , κ , , 

πράττοντες, πρὶν αἰσθέσθαι αὐτοὺς ὅτι μεμήνυνται, ἵνα μὴ 
ΤΩ Α Ἁ κ ’ 

ἀποδρῶσιν. ἔμελλον δὲ οἱ συλλαβόντες αὐτὸν μὲν κατέχειν, 
Α Α ’ὔ ’ ᾿] “ ἰ ς ’ 

τοὺς δὲ συνειδότας πυθόμενοι αὐτοῦ γράψαντες ἀποπεμπεὶν 
᾿ , Αι 9 , ο᾽ 3. δος ἂν Αἰ Ν 

τὴν ταχίστην τοῖς ἐφόροις. οὕτω ὃ ἔσχον οἱ ἔφοροι πρὸς τὸ 
“ δ᾽ Α ’ ἐ ’ὔ ,, κ᾿ 9. ις “ς 

πρᾶγμα, ὥστε καὶ μόραν ππεων ἔπεμψαν τοῖς ἐπ᾽ Αὐλῶνος. : 
3 Α ἥτις. Ἃ ’ ΡΤ . δ ε κι , Ν᾿ ἃ ὦ 

11 ἐπεὶ δ᾽ εἰλημμένου τοῦ ἀνδρὸς ἧκεν ἱππεὺς φέρων τὰ ὀνόματα [11] 
Χο ἢ , ἅ. τῶν ἘΞ ’ ι 
ὧν ὁ Κινάδων ἀπέγραψε, παραχρῆμα τὸν τε μαντιν 'Γισαμενὸν 

Α Α Ε) κ 9 , Φ δ᾽ 

καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς ἐπικαιριωτάτους συνελάμβανον. ὡς 
9 ’ὔ ς , Α ᾽ ’ ἈΠ ’ ; Α Α 

ἀνήχθη ὁ Κινάδων καὶ ήλεγχετο, καὶ ὡμολόγει πάντα καὶ τοὺς 
᾿» , ΩΝ ΕΣ ᾿ Α ’ “- 

συνειδότας ἔλεγε, τέλος αὐτὸν ἤροντο τί καὶ βουλόμενος ταῦτα 
’ ε ΡΝ ἢ ᾿ ΦΨ Ω 3 ’ 

πράττοι. ὁ ὃ ἀπεκρίνατο, μηδενὸς ἥττων εἶναι ἐν Λακεδαίμονι. 
9 ’ ’ “, ’ ᾿ ἢ Ξ ἀρ, κα , 9 
ἐκ τούτου μέντοι ἤδη δεδεμένος καὶ τὼ χεῖρε καὶ τὸν τραχήλον εν 

΄“ ,’ ’ὔ᾽; Α “ 

κλοιῷ μαστιγούμενος καὶ κεντούμενος αὐτός τε καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ 
κ ι ’, ἢ ἘΣ αν ᾿ 4 - ͵ 9“, 

κατὰ τὴν πολιν περιήγοντο. και οὗτοι μὲν δὴ τῆς δίκης ετυχον. 

α. 4. .ὉΪ οαἀα. ᾳυδράδπι ἱππαγέται, αἰσθέσθαι) αἴσθεσθαι Β. βῳρίυβ. 
Τη816, αὐ αἰδεῖται εχ Επιβίαιϊο δὰ 
Ι].. Ρ. 727. 22 64. οπι. οὖ Ἰηβοσιρύϊο- 
πἰριιβ Γι ΘΟ 1015 ΕΟῸΤΥΠΟ 818 6115 
ἴῃ Μόηιοῖγος αδ “᾿ Αοαα. αἀοὁ5 Β. 12. 
Ὁ. 18» Ὁ. 507]. ΒΟΗΝ. 

κέλευε] κέλευσαι 
συμ. Ῥ͵Ὸ ξυμ. Β.Ό.Ν, οπι. Μ. 
ὅπως ΟΠ. 

εἰδείη] οὐδέϊῃ Ἢ; εἰδοίη Δ.Ο.Μ. ΑἸὰ, 
δέοι πέμπειν Δ.Β.}) Κ΄. ἘΜΟΥ͂. πέμ- 

πειν δέοι ΟΝ, (Οὐδίοιϊ ἂν δέοι πέμπειν. 
δέοι] δέει Α. ΑἸά. 
εἰδεῖεν] εἰδεῖν Β΄. εἰδοῖεν Α.ΟΙΕᾺΝ,, 

᾿πσογίπιτη τπύτιιμη μος ἃπ εἰδεῖεν Εἰ. 
Ιο. συν. οἴ συμ. ΡΙῸ ἕυν. οὗ ξυμ. 

Β..Μ.Ν., οὐ ρᾷα]]ο ροβὲ δὲ ὈῚΒ 11. 
συν. ῬΓΟ. ξυν. 

τὸ πρᾶγμα] πρᾶγμα ΔΙΑ., οοΥτροη- 
ἈΡαΒ.1 Ὄ 

πρῶτον οτη. [). 
εἶεν] ἦσαν Κ., 

αὐτοὺς] αὐτὰ ἘΕΝΝ. ΑἸά., σοττῖ- 
σοηΐο 1. 

ἀποπέμπειν] ἀποπέμψειν Α. ΑἸΑ., 
σΟΥΙροπίθιι5 Γ.Κ. πὶ ἄνθρωποι 
ῬΙῸ ἔφοροι Ν., 

μόραν ΤιΘοΠοΐαν!ιβ.. ΓΔΌΥ] μοῖραν. 
Οὐπῖ. 4, ἢ. εἴ δε 12. 

11. εἰλημμένου] εἰλομένου ΜΟΝ, 
εἱλομένου Α.Ο.Ες ΑἸΑ., οοττροπίθ 1. 
εἰλιμένου Ε. ““'ΠΙΒαιηθηιιβ οϑί 15, 
Οὔ] 5. ἔγαίου ᾿Αγίας [γβαπᾶτο ἀραὰ 
ἀἀὺροβροίαμηοβ δἀΐαϊ, Ῥαιβαηϊα ἰδϑίθ 
2. 1τ. αΐογαπθ ποροΐθβ  Ἰβαιηθηὶ οἵ 
Ηδρῖ ἔταιτῖβ, 08 ἴπτα οἰν δας! 
ΘΟΠΟΘΒΈ80 σΟΠαπχογαηῦ 1 οραφυποη]!. 
Ψψιᾶθ Ἠεγοάοῦ 9. 33. 34.) ΒΟΗ͂Ν. 

ἄλλους τοὺς δά αἴ Β,, οπη. Θοἰοτῖ. 
μέντοι οι. Υ'. 
περιήγοντο ἢ περιεγένοντο ΕΜ. 

ΑἸά., οοντϊροηΐθ ἰ. περιεγένετο Ν, 
δλυϑεὶλ, ΒΟ ΕΜ.ν. Οδι. διττῆς. 



399- ἘΥΙΓΓΡοῖν, 

ΚΕΦ. Δ. 
-» ἵ Α 

Μετὰ δὲ ταῦτα Ηρώδας τις Συρακόσιος ἐν Φοινίκη ὧν μετὰ 
7 Ἁ Α δὼ ’ Φ Ι, Ν ᾿ 

ναυκλήρου τινὸς, καὶ ἰδὼν τριήρεις Φοινίσσας, τὰς μεν κατα- 
“ ’ Ἁ Α Ἁ 

πλεούσας ἄλλοθεν, τὰς δὲ καὶ αὐτοῦ πεπληρωμεένας, τὰς δὲ καὶ 
ῖ “ ΦΨ 

ἔτι κατασκευαζομένας, προσακούσας δὲ καὶ τοῦτο, ὅτι τριακο- 
Γ 93 Ἁ ’ ,ὔ ᾽ Ἁ " Α Ἁ “ 5" ’ὔ 

σίας αὐτὰς δέοι γενέσθαι, ἐπιβὰς ἐπὶ τὸ πρῶτον ἀναγόμενον 
κ - ’ ς 

πλοῖον εἰς τὴν Ελλάδα ἐξήγγειλε τοῖς Λακεδαιμονίοις ὡς βα- 
’ Α ’ Ἁ ’ “ ’ 

σιλεως και Τισσαφέρνους τὸν στόλον τοῦτον παρασκευαζομέ- 
Α κι 

2 νων᾽ ὅποι δὲ οὐδὲν ἔφη εἰδέναι" ἀνεπτερωμένων δὲ τῶν Λακεδαι- [2] 

’ ΄ 
μονίων καὶ τοὺς συμμάχους συναγόντων καὶ βουλευομένων τί 

- ΄ ΄σ Α 

χρὴ ποιεῖν, Λύσανδρος νομίζων καὶ τῷ ναυτικῷ πολὺ περι- 
᾽ ες 

ἔσεσθαι τοὺς “Ελληνας καὶ τὸ πεζὸν λογιζόμενος ὡς ἐσώθη τὸ 
΄σ δ] 

μετὰ Κύρου ἀναβὰν, πείθει τὸν ᾿Αγησίλαον ὑποστῆναι, ἣν 
᾿] ΄-“ ΄ι ’ Α »Σ ἴω ς ὃ ’ δὲ “. 

αὐτῷ δῶσι τριάκοντα μὲν Φ΄παρτιατῶν, εἰς δισχιλίους. ὁεὲ τῶν 
. “ ᾿, 

νεοδαμωδῶν, εἰς ἑξακισχιλίους δὲ τὸ σύνταγμα τῶν. συμμάχων, 
᾽; φ Ἁ ᾿] ὦ Α ᾿ ᾿ “ " Ἁ 

στρατεύεσθαι εἰς τὴν ᾿Δσίαν. προς δὲ τούτῳ τῷ λογισμῷ καὶ 
Α - ΄ , Ἁ ᾽ μὴ 

αὐτὸς συνεξελθεῖν αὐτῷ ἐβούλετο, ὅπως τὰς δεκαρχίας τὰς κα- 

τ. ἩἩρώδας] Εογτηᾶ ])οΥ]οα ᾿Ἡρώνδας 
[ογΐαββθ ἔα Ο]1πΔ πος ἴῃ Ἰοοο. [,ἃ- 
ΘΟΠθΠ Ἡ ρώνδαν ποτηϊηαΐί Ῥ] αἰ ἢ 5 
ἈΡορμίμοριη. Ὁ. 221 Ὁ. 5ὍΟῸΗΝ. 
ΜΔ] ΚοματαΒ δὰ Πθοοῦ. Ααοη. Ὁ. 
267 Β, ἀδΘ Εὐρυπῴδης εἰ Εὐρυπωντίδης 
αἰββούθηβ, ἩΗρώδας εἰ ἩἫ ρώνδας ἀπ- 
ῬΠΙ 6 ΠῚ Θ᾽ 516 ΠῚ ΠΟΙΏ]Π1Β ΓΟΥΠΔΙΏ 6586 
Ραΐαΐ, Βᾶπο ἃ0 Ἥρων, ΠΠ]|ᾶτ ἃ Ἥρως 
ἀποίαπη, αὖ Τυφὼς ἀϊοεϊαγ οἱ Τυφῶν. 
6 α ααστῃ Ἰἄθπλ ΠΟ οοηδβίοδί [δοίτιτη 
ἴῃ ΠοΟΙΠΪη6 Ἥρως οἱ Ἥρων, ρΡγΟὈΔὈ}}15 
οϑί ΟΠ ΘΙ ἀθυ] σοπ͵θοίπαγα. Ὑ]ΟΙΒΒῚ ΠῚ 
Ἡρώνδας 46 Ηδτοᾶα ΟΠ] ΔΤ ΠΟΥ Π 
ΒΟΙΙΡίοσα οβῦ ἀρ Αἰμθη. 5, Ρ. 86 Β, 
αποα ἔογοπάστη ραυΐαθαΐ οἰΐαπη Βπἢτ- 
Κοϑη. Ηϊβίοσυ. οτἱῦ, Οταῦ. ΟἿ. οχίγ. 8η- 
ποΐ. Π), 864 τϑοΐθ σϑησοσο ν] ἀθίπιν 
Μείμποκ. ρ. 151. 

Φοινίσσας] ΟὐποΟΠὶ ἱπηροίγαίαβ ἃ 
ΤορῈ Ῥδυβασιηη. διβδηϊαβ 1, ἢ: 
Βασιλεὺς Κυπρίων Ἑὐαγόρας, ὃς καὶ 
τὰς τριήρεις τὰς Φοινίσσας ἔπραξε 
παρὰ βασιλέως ᾿Αρταξέρξου δοθῆναι 
Κόνωνι. Οὐπηΐ, Ἰηΐτα 4,.,,11. ΟΗΝ. 

καταπλεούσας] συλλεγομένας ὡς Υ. 
καὶ τοῦτο καὶ [Ά. ἸΠΊΟΥ νΘΥΒΊΙ5 ΘΔ. Τ1η. 
τριακοσίας αὐτὰς δέοι Β.). καὶ 

τριακοσίας αὐτὰς δέοι Τὴ ΤΙΝ, (ὐεζοΥ] καὶ 

τριακοσίας δέοι αὐτὰς, Ῥτεῖογ Υ΄., 4ὰ] 
ΟἸη. καί. 

ὅποι] ὅπη Β.Ο. 
2. συμμάχους ῬΙῸ ξυμμάχους Β.1).Ε. 
Ν 
συναγόντων Β.Ό ΕΙΜΟΝΙΝ. Οὐ- 

(6171 ξυναγαγόντων. 
βουλευομένων]ὔ βουλομένων Β.Ὁ, 
δῶσι] δῶ Ε΄. 
τριάκοντα] 'ΤΥϊριπία ΥἹΓῸΒ 'ἴπ 60η- 

5110 ΤΕΡῚ δάάθγθ βοϊθθαηΐ [,δοβάθ- 
τη 1}, συ] 8 οὔϊαπη ΘΧΘΓΟΙ ΓΤ 888 08 
ΤΈΡΘ5 σοτηχη 6 απῦ. Ρ]αἴλτομΒ ΑρΈΒ. 
ς.6. Τιγϑαπά. 6. 22. ΟΘΟΓΙᾺΒ 14; 79. 
ΔΡΡΘΙ]αῦ τὸ συνέδριον. Οὐοπῇ. Νοβίεγ 
6 ΒΘρΡΌὉ]. 1 μδοράφιη. 6. 13. ΟΗΝ. 

μὲν οἵη. ΑἸά., οοΥτσεοηΐα 1., δηΐθ 
δῶσι ρΡοπιηΐ Ε.Κ., 

δισχιλίους] ΡΙαΐάτοι. ΑΡ6811. ς. 6. 
ΘΙ πάδθτη ῬΟηϊῦ ΠυΙΉΘΤΙΙΠῚ ; ἴῃ Χοπο- 
ΡῬΠΟΠ 5 Αρθβ1180 1, 7, Τη8]6 δϑύ τρισ- 
χιλίους. ΞΟῊΝ. 

ἑξακισχιλίους] ΙΟάΟΥτΙΒ 14, 70: 
Οὗτος δ᾽ ἑξακισχιλίους στρατιώτας ἐπι- 
λέξας. ΟΗΝ, 

συν. ῬΓῸ ξυν. 15 Β.Ό.ΜΟΙΝ, Τυχὰ 
Ν. τούτῳ ΡΓῸ αὐτῷ εἷ αὐτοῦ ΡγῸ ἐκείνου. 

δεκαρχίας) ῬϑοΠο]αβίθοβο ΑὙΙΒ1615 
{, 2, Ρ. 175. 46 γβαπάγο : Νικήσας δὲ 
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, ἃ. ᾿νοῦ ᾽ κ , ᾽ ἢ δὲ τ . 
τασταθείσας υΠ εκεινοὺυ ἐν Ταις πόλεσιν, εκπεπτωκυιας οε Οοιὰ 

᾿ ᾽ , εἰ Ν , , ; Α 
τοὺς ἐφόρους, οἱ τὰς πατρίους πολιτείας παρήγγειλαν, παλιν 

ΑΜ 

4. καταστήσειε μετ᾽ ᾿Αγησιλάου. ἐπαγγειλαμένου δὲ τοῦ ᾿Α γησι- [3] 
, " ’ ’ , ς ’ δ“ 39 

λάου τὴν στρατειᾶν, διδόασί ΤΕ ῸΟι Λακεδαιμόνιοι οσαπερ ἡτήσε 

᾿ Κ΄ ͵ - 5 Α δὲ ΄ “Ψ » ᾿ 9 Α 

καὶι ἑξαμήνου στον. ἘΠΕῚ ὉΘ θυσαμενος οσα ἔδει και τάαλλα και 

τὰ διαβατήρια ἐξῆλθε, ταῖς μὲν πόλεσι διαπέμψας ἀγγέλους 
Ν “ δέ ε , , ΑΎΗ. 

προεῖπεν οσοὺυς ΤΕ Οοεοι ἑκασταχόθεν πέμπεσθαι καὶ σοι πα- 

ρεῖναι, αὐτὸς δ᾽ ἐβουλήθη ἐλθὼν θῦσαι ἐν Αὐλίδι, ἔνθαπερ ὁ 

4᾽ Αγαμέμνων ὅτ᾽ εἰς Προίαν ἔπλει ἐθύετο. ὡς δ᾽ ἐκεῖ ἐγένετο, [4] 

5 

᾿ ε ᾽ὔ ΦΨ ’ὔ , ς ’ὔ; ΄“ 

πυθόμενοι οἱ βοιώταρχοι ὃτι θύοι. πέμψαντες ἱππέας τοῦ τε 
΄σ ο Α ’ Α “" Ὄι Ψ ς “ 3 ’ 

λοιποῦ εἶπον μη θύειν καὶ οἷς ἐνέτυχον ἱεροῖς τεθυμένοις διέρ- 

ριψαν ἀπὸ τοῦ βωμοῦ. ὁ δ᾽ ἐπιμαρτυράμενος τοὺς θεοὺς καὶ 
μὴ ’ κ) Ἁ 9 Α Α ’ “ ’ “ς ’ Α 

ὀργιζόμενος, ἀναβὰς ἐπὶ τὴν τριήρη ἀπεπλει. αφίκομενος δὲ 
᾿] Α Ἁ ε ’ Ά “056[»σειτωα 5 Ψ “ ’ 

ἐπι Γεραιστὸν, και συλλέξας ἐκεῖ ὅσον ἐδύνατο τοῦ στρατευμα- 
»-“" 9 ῇ Ἁ ’ὔ; “ - 

τος πλεῖστον εἰς "Ἕφεσον τὸν στόλον ἐποιεῖτο. 

᾿Επεὶ δὲ ἐκεῖσε ἀφίκετο, πρῶτον μὲν Γισσαφέρνης πέμψας [5] 

τοὺς ᾿Αθηναίους, ὡς λέγει Ξενοφῶν, δε- 
καδαρχίας κατέστησεν ἐν ταῖς πόλεσιν, 
θέλων ὀλιγαρχίαν ποιῆσαι, καὶ ἐντεῦθεν 
στάσεις καὶ θόρυβοι ἐγένοντο ἐν ταῖς 
πόλεσιν. Οοηΐ. δα Ατϊδίοί. Ῥο]οᾶ 2, 
8,4. 5ΟΗΝ. 

ἐφόρους] ἐπιφόρους Ἰ.. 
παρήγγειλαν) 1)6 τὸ 1ρ88 νά ΡΙ]α- 

[ἀΥΟτη Τωγϑαηα. ο. 21. οὐ Αρββ, ]. ὃ. 
θα ἀσχιπη τὶ ἢδο 1η Το οὗ ᾿πιιϑιζα- 
{1 ν]βιιτη δϑύ νουθυπ παραγγέλλειν. 
5ΟΗΝ. 

2. στρατείαν] στρατιὰν 1101], ΘΟΥΤῚ- 
σϑοηΐα Υ. ἀρυὰ Δ δ]εἰς., ἀθ φὰο αἰχὶ δὰ 
4. 3. 2, οὗ ],ΒοΠο]ανο. 

ἐξαμήνου] ἑξάμηνον ΕΒ. 
ὅσα ἔδει καὶ τἄλλα Α.Β. Ο. ΕΜ. 

ΝΙΝ. καὶ τἄλλα ὅσα ἔδει καὶ τἄλλα... 
ποίαϊο βῖρῃο ἀΠὈ1] αἰΐογο τἄλλα. (6- 
[611 καὶ τἄλλα ὅσα ἔδει. 

διαβατήρια] ταὶ ἢηϊθιι8 ΡατΙθο 
ΘΡΥΘΠΘΥΘαΣ ΤΌΧ, 5800 Οἰογοθαΐ μγ]- 
τηῖΠ} «ονὶ [λιτοὶ οἵ 10118 ραγθατγὶβ; ἴῃ 
10518 Πρ 5 ἀοἰπαάθ ον] οἱ ΜΊπρυνϑ, 
ΠΑΙΓΔηΐΘ. ΠΟΒΙΙῸ 4(6 θρα]. ο. 12. 
5ΟΗΝ. 

ὅποι] ὅπου ΜοτιιβΒ. [ΡΥ] ὅσους. 
μας. 5, 8: Ὡς αὐτοῖς οἱ Λακεδαιμό- 
νιοι εἶπον ᾿Ολυμπίαζε παρεῖναι. 

παρεῖναι] Ῥαυιιβαῃϊαβ 5, 9. Οοὐη- 
{Π1ο5, ΠΟ θαηο5. οὐ ΔΙΠΘΠΙΘη865. αἱἷΐ 
ΠΟ βροιίοβ Αρθβι]αιτη : ̓Αθηναίοις 

μὲν ἦν ἡ πρόφασις ἐκ τοῦ Πελοποννη- 
σίων πολέμου καὶ ἐκ νόσου τῆς λοιμώ- 
δους ἐπανήκειν τὴν πόλιν ἐς τὴν προτέ- 
ραν ποτ᾽ οὖσαν εὐδαιμονίαν" πυνθανό- 
μενοι δὲ δ ἀγγέλων ὡς Κόνων ὁ Τιμο- 
θέου παρὰ βασιλέα ἀναβεβηκὼς εἴη, 
κατὰ τοῦτο ἡσύχαζον μάλιστα. ΟΗΝ. 

ἐβουλήθη ἐλθὼν θῦσαι] ἐβουλήθη 
θυσιάσαι Ν. 

4. βοιώταρχοι] βιώταρχοι Β. βοιω- 
τάρχοι Υ: ἐνιαύταρλ οι 

εἶπον Ὁ) «ἘΝ. εἶπαν Β. εἶπεν Ἐ.1. 
οτη. (Ὁ. (ὑοίθεὶ ἐκέλευον. “Νὸοη δᾶ- 
ΒΙθαοταῦ ΑρΘβΊ]αιι5. βδοθυἀοίΐθιη ΘΠ, 
ῬΘΙ 4πθῖὴ β8δογα ογαηΐ δΔατηϊπἰβίσαπαα, 
Βαούστη 50] οοῦ. Ρ]αΐαγοθτιβ Αρο- 
ΕἾ] οὐ ὐόν δι, ἀπέσπα. το. 5» 5. 5ΟΗΝ. 
ΡΙαΐ. Ῥεῖορ. ὀὐαεξὸς ᾿Αγησίλαον, 
ἀπὸ τῶν αὐτῶν ᾿Αγαμέμνονι τόπων ἐπὶ 
τοὺς αὐτοὺς στρατευόμενον πολεμίους, 
ἥτησε μὲν ἡ θεὸς τὴν θυγατέρα σφά- 
γίον, καὶ ταύτην εἶδε τὴν ὄψιν ἐν Αὐλίδι 
κοιμώμενος. Ὃ δ᾽ οὐκ ἔδωκεν, ἀλλ᾽ 
ἀπομαλθακισθεὶς κατέλυσε τὴν στρα- 
τείαν, ἄδοξον καὶ ἀτελῆ γενομένην. 

ἐπιμαρτυράμενος Β.1. (ὑδίοτὶ ἐπι- 
μαρτυρόμενος. 

Γεραιστὸν] Τεραστὸν Τϑοίϊπ5 ἴογ- 
ἴα5886. ΠῚ ρῥγρίοσ ὦ... για. δηποί. 
δα ν», 4, 6:1, οὐ ΤἼ65. ΟΡ ΠΔηΪ. 

ἐδύνατο Β.Ὁ.Β. Οίειὶ ἠδύνατο. 
5. ἐκεῖσε] δογο, αὖ 6 58. τό. οὖ 20. 

νυ χὰ “1.5... 

ἱ 
Δ 
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“᾿, Φ Ν , Ἷ “᾽ ε 5. 4 Ε ’ νι ν 
ἤρετο αὐτὸν τίνος δεόμενος ἥκοι. ὁ δ᾽ εἶπεν αὐτονόμους καὶ τὰς 
3 “ ΟᾺ, , ’ ἊΨ “ Α Ν ᾿ ΄“ ᾿] Ὕ Ὁ. 

εν τῇ σίᾳ πόλεις εἶναι, ὥσπερ καὶ τὰς ἐν τῇ παρ ἡμῖν 
’ Ἀ ΄ ω 

“Ελλαδι. πρὸς ταῦτ᾽ εἶπεν ὁ Τισσαφέρνης, Εἰ τοίνυν θέλεις 
, Φ“ “ἃ ᾽ Α " ,ὔ ’ὔ Ω ", 

σπείσασθαι ἕως ἂν ἐγὼ προς βασιλέα πέμψω, οἶμαι ἂν σε 
“ ’ κι ἈΝ 

ταῦτα διαπραξάμενον ἀποπλεῖν, εἰ βούλοιο. ᾿Αλλὰ βουλοίμην 
Ἃ ΕΝ ς κ 4“ ς Ἁ ΡΝ; “ ο πε΄. 
ἂν, ἔφη: εἰ μή οἰοίμην γε ὑπὸ σοῦ ἐξαπατᾶσθαι. αλλ ἔξεστιν, 
» ’, ; ’ Ἁ Φν “ , “-“ “" 

ἔφη, σοι τούτων πίστιν δόντα καὶ παρ᾽ ἐμοῦ πίστιν λαβεῖν ἣ 
- ’ ΄ ΄ -. “ “ 

μὴν ἀδόλως σοῦ πράττοντος ταῦτα ἡμᾶς μηδὲν τῆς σῆς ἀρχῆς 

6 ἀδικήσειν ἐν ταῖς σπονδαῖς. ἐπὶ τούτοις ῥηθεῖσι Γισσαφέρνης [6] 
Α » “- - 

μὲν ὦμοσε τοῖς πεμφθεῖσι πρὸς αὐτὸν Ἡριππίδᾳ καὶ Δερκυ- 
ΝἪ -“" κ 

λίδᾳ καὶ Μεγίλλῳ ἢ μὴν πράξειν ἀδόλως τὴν εἰρήνην, ἐκεῖνοι δὲ 
3, ’ὔ ς Α 9 ; ᾽ὔ χὴ Α “- ᾿ 

αντώμοσαν ὕπερ Αγησιλάου Τισσαφέρνει ἢ μὴν ταῦτα πρατ- 
9 ἄπ, 5 ’ Ἁ ’ « Α Α ’ὔ 

τοντος αὐτοῦ ἐμπεδώσειν τὰς σπονδάς. ὁ μὲν δὴ Τισσαφέρνης 
«“« ΕΝ δι 5" ’ Ἧ Α Ἁ “ “μιὴἦἧἫν 3 ’ 

ἃ ὦμοσεν εὐθὺς ἐψεύσατο" ἀντί γὰρ τοῦ εἰρήνην ἔχειν στρα- 
ὯΝ ι κ , ᾿ : 

τευμα πολὺ παρὰ βασιλέως πρὸς ᾧ 
έ 

εἶχε πρόσθεν μετεπέμπετο. 
Αι ’ δὲ , ᾿] ; -" Δ ἥ ’ “- 

γησίλαος ὃὲε, καίπερ αἰσθανόμενος ταῦτα, ὅμως ἐἔπεμενε ταῖς 

σπονδαῖς. 

7 Ὡς δὲ ἡσυχίαν τε καὶ σχολὴν ἔχων ὁ ᾿Αγησίλαος διέτριβεν [7] 
93 Γε,ν- ’ δ᾽ ’ὔ "5 “- ; ΄“ 

ἐν τῆ Εἰ φέσῳ, ἅτε συντεταραγμένων ἐν ταῖς πόλεσι τῶν πολι- 
-“ Ἅ ΕΥ ὃ Υ͂ 5, ΕΥ δ“ ἌΝ ῳ ἾΔ60 , ’ 

τειῶν, καὶ οὔτε ὁημοκρατίας ἐτι οὔσης, ὥσπερ ἐπ ηναίων, 
Ν ὃ δ΄ ΕῚ Α ἮΝ ’ ὃ “ ’ ’ 

οὔτε δεκαρχίας, ὥσπερ ἐπὶ Δυσανόρου, ἅτε γιγνώσκοντες παν- 

τες τὸν Λύσανδρον, προσέκειντο αὐτῷ ἀξιοῦντες διαπράτ- 
"“",“Ἁᾳ . πὲ. ’ " ὕ, Α Ἁ - Ἐπ 

τεσθαι αὐτὸν παρ Αγησιλάου ὧν ἐδέοντο' καὶ διὰ ταῦτα ἀεὶ 

παμπληθὴς ὄχλος θεραπεύων αὐτὸν ἠκολούθει, ὦστε ὁ μὲν 

ΔΡΡαγθί. ιοάοτσιιβ 14, 70 : ̓Εκεῖ δὲ 
στρατολογήσας τετρακισχιλίους προή- 
γαγε τὴν δύναμιν εἰς ὕπαιθρον οὖσαν 
πεζῶν μὲν μυρίων, ἱππτέων δὲ τετρακο- 
σίων. (ὑεδἴθτγτιτη Δ Πητι5 ἢϊς οϑῦ Χθηο- 
ῬΠῃοπίθιιβ 1ρ, υὖ ἀοοι Μδηβο ϑραγύεο 
ΨΟ]. 2, ρατί. 2, ἢ. τι88. ΞΟῊΝ, 

αὐτονόμους Β.().}.Ε.10ν. οὐ ρτ. Ἐ᾿. 
(ὐδίϑυϊ ὅτι αὐτονόμους. 

οἰοίμην] οἱ οοίθυϊβ θῦαβὶβΒ Ε. οἴει 
Α.Ο.Ε. ΑἸα., οοτηροπία 1., ὀκνοίην 
Υν. τὴ Ν. 401 ἀρυὰ δ ]οκθη., 46 απ0 
ν᾿ δὲ ἢ, 5.2. 

δόντα καὶ παρ᾽ ἐμοῦ πίστιν ὁχ (οη- 
Ἰθοῖαγα Ἰηβοστ δα ΒαρΡρΡΙ μα στη 5θη- 
τρηΐ186. Ὠϊαΐτιπη, ῬΘΙΓ “116 πὶ ΟἸηηΐα 4180 
ΤΊΒΒαΡ θυ οοπνθηϊιπΐ, ἴθ Αραβὶ- 
Ἰδιτη, οὖ υἹοιββίτη αἰ Αρθβίϊαο, ἴῃ 
ΤΊΒΒΑΡΠΘΥΏΘΙη ΘΟΠ ΘΙ ΘὈΔΉ ΕΓ. 

ἀδικήσειν] ἐμποδίσειν Υ. 
6. Μεγίλλῳ] Μεγιάλῳ ΒΒ. ἘΚΟΝ, 

Οβίθὶ Μεγιαλίῳ. ΜερΊΠΠι5 ραγίδητιβ 
αϑύ δρᾶ Ρ]αίομοιη ἴῃ 1 ϑρΊθιι8, 81} 
δραα 4]105. 

πράττοντος) προστάττοντος Ἐ.1).1. 
ἐμπεδώσειν͵ ἄξειν ἀδόλως σπονδὰς 

ὁρισάμενος τῆς πράξεως τρεῖς μῆνας 
ΧοΠΟΡΒΟη ἴῃ ΑρΈβ|]Δ0 1, το. οἱ Ρο- 
Ἰγϑθητι5 2,1, 9. 5ΟΗΝ. 

παρὰ οτη. ᾿ὰ. Ε΄, ΑἸΑ., σοττὶρσοπίε 1. 
ἐπέμενε] ἐνέμεινε Αρ68511., φποα γο- 

σορὶ. 5ΟΉΝ, Ἀροίβ ἔογΐδββθ, αυδη- 
αθδιη οἰϊαπὶ ἐπιμένειν ΒΙΤΉ]ΠΕΥ (ΟῚ 
οβίθη πιης δχθηρῖὶα δὰ 'ΤΠ65. δίε- 
ΡῬΏΔΗΙ οἰζαΐδ. 

η. δὲ] δὴ ΒΟ, ΑἸΑ. 
ἔχων ΒΝ ΚΝ. Οδίοι ἄγων. 
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8᾽ Αγησίλαος ἰδιώτης ἐφαίνετο, ὁ δὲ Λύσανδρος βασιλεύς. ὅτι [8] 
ι ΓῚ “᾽ 4 Α ᾽ 7 ΄“- “ὦ, “ ᾿Ξ «“ 

μὲν οὖν ἔμηνε καὶ τὸν ᾿Αγησίλαον ταῦτα ἐδήλωσεν ὕστερον οἵ 
Ἁ “ ’ 93 Ἅ), «ἢ ς 3 

γε μὴν ἄλλοι τριάκοντα ὑπο τοῦ φθόνου οὐκ ἐσίγων, ἀλλ ἑ 
’ ’ὔ 

ἔλεγον πρὸς τὸν ᾿Αγησίλαον ὡς παράνομα ποιοίη Λύσανδρος 
»" " ᾽ ’ , 4. ἴτ, δὰ πὴ ν 

τῆς βασιλείας ὀγκηρότερον διάγων. ἐπεὶ δὲ καὶ ἤρξατο προσ- 
Υ ᾿ σι ς ἤ ε ’ , ““- Υ̓͂ 

ἄγειν τινὰ τῷ ᾿Αγησιλάῳ ὁ Λύσανδρος, πάντας οἷς γνοίη 
Υ͂ "κα ᾿ 

αὐτὸν συμπράττοντά τι ἡττωμένους ἀπέπεμπεν. ὡς δ᾽ ἀεὶ τὰ 
᾿ “- Γ , κ Ἁ 

ἐναντία ὧν ἐβούλετο ἀπέβαινε τῷ Λυσάνδρῳ, ἔγνω δὴ τὸ γι- 
’ κ 5“, ΦΨ 4 Ὁ ἃἤ ΕἸ » “- 

γνόμενον᾽ καὶ οὔτε ἕπεσθαι ἑαυτῷ ἔτι εἴα ὄχλον τοῖς τε συμ- 
ν᾿ ἴω 9 ι 

πρᾶξαί τι δεομένοις σαφῶς ἔλεγεν ὅτι ἔλαττον ἕξοιεν, εἰ αὐτὸς 

«νά. ἰνπὩὁ νἀ κω. “πεν. Ὁ. 
’ ᾿ ’ ΄“ ς ’ Α 3 γυ 

9 παρείη. βαρέως δὲ φέρων τῆ ἀτιμίᾳ, προσελθὼν εἶπεν, Ὦ 
- 4 , , Ὶ ἢ ως ἫΝ ᾿ ᾿ 

᾿Αγησίλαε, μειοῦν μεν ἀρα σύγε τοὺς φίλους ἠπίστω. Ναὶ μὰ [9] Ἶ 
᾿ 5, 5, ἴσα ἣ , θ ν ᾿ δέ Σ: 

Δί᾽, ἔφη, τούς ἯῈ βουλομένους ἐμοῦ μείζους φαίνεσ αι τοὺς ὁε 
5 “ " ’ Ε ᾿ ἘῈ 

γε αὔξοντας εἰ μὴ ἐπισταίμην ἀντιτιμᾶν, αἰσχυνοίμην ἂν. καὶ 
ΩΣ ὔ » κ “ “ον δ 

Λύσανδρος εἶπεν, ᾿Αλλ᾽ ἴσως, [ἔφη,.] καὶ μᾶλλον εἰκότα σὺ 
“- Α , Υ͂ ' ΄ πὶ ’ 

ποιεῖς ἢ ἐγὼ ἔπραττον. τάδε οὖν μοι ἐκ τοῦ λοιποῦ χάρισαι, 
“ “Δ 7. “ἢ τ , κδ “ Ν ᾿ ΤΟ ΘΊΩΝ δώ 
ὅπως ἂν μήτ᾽ αἰσχύνωμαι ἀθυνατων παρα σοὶ μήτ᾽ ἐμποόύωῶν σοι 

8. ἔμηνε Β.Ο.Π «ἘΝ. ἐκίνει ΚΝ. ἀρυα 
ψδ]οίκθη., ἀθ αὰο δᾶ 2, 2, 2. (θυ 
ἔμεινε. ““μανέντες ΒἸΓΏΠΙΟΥ ἦ6 ΓΔΒ 
οϑῦ ἴΏ ΑπδΡ. 2, 5. 1ο. δΔαπηϊδία ἰδηθη 
158 186 ποίϊοηθ." ὅ0ὍηΗΝ. Αοῶνι 
ΘΧΘΙΏΡΙ1Β ΑὐἸϑίορῃ. ΤΏ Θβιη. σόϊ, ἔμπιν. 
Ιοη. »2ῶο, δα ΐθρῃδηι. 68. 81]]α018 

ἐλαττοῦν. 5ΟΗΝ. 
ἐμοῦ μείζους] μείζους ἐμοῦ Υ͂. 
ἀντιτιμᾶν] ἂν τιμᾶν 
εἶπεν Β. Π.Ε.Ε.1. Οίουὶ ἔφη. 
᾿Αλλ᾽ ἴσως Β. ΡΙαΐ. Ἰοοἷβ ἰηΐτα οἷΐ, 

(βίϑιὶ ἴσως. 
ἔφη. καὶ 1).Ε.1., ἂν ἔφη καὶ Ἐδ. 

νυ γιυίθηθδοῇ. Β10]. ΟΥἹῦ. νο]. 3, ραγί. 4, 
Ῥ. 45» 8(αἷΐ δρῖρυ. Αηίῃ. Ῥα]. 7, 221. 6: 
Ἢ καὶ σὴν Κύπρις ἔμηνε φρένα ; Ῥαϑ8- 
5101 (6 [ταὐ]5 αἸΟΓ] ΘΧΘΙΊΡ]15 ἸθΙάθτα 40 
Τη6 οἰΐαί!]5 δά ἄβθσθ 1ιοθῦ ἀύρτιτη. “6 ἢ. 
ϑθρί. Ρ. 837: 5 αα. Οχοη.: Πληγεὶς δὲ 
παρὰ τοῦ Λαΐου ἐμάνη ἐπὶ τούτῳ, καὶ 
ἀπέκτεινεν αὐτόν" 12: Ἢ δὲ Σφὶγξ μα- 
νεῖσα ἀνεῖλεν αὑτήν. 

ἐπεὶ δὲ] ἐπεὶ Υ. 
τριάκοντα] Οοηΐ. 5. 2. 
καὶ οὔτε] καὶ ἔτι οὔτε Β.., 564 ἀο]οίο 

Θαἄθιη τηᾶπι ἔτι, ααοα ρμοβὲ ἑαυτῷ 
οτῃ.Ὸ Υ. 

9. μὲν ἄρα Β.Ο..Ν. Οὐ ἴοι μὲν 
ἀεὶ ἄρα. Οοηῇ. Ογγορ. 2,1, 4. ΑΠΔὉ. 
ἡ. ὅ,τι. Μοϊυπι. ΗἨδγουϊδη. Ραγί. 1, 
Ρ. 16, 6α. Οχοη.: Λύσανδρος ̓  Αγησι- 
λάφ καταστήσαντι κρεωδαίτην ἑαυτὸν, 
Ἠπίστασό γε σὺ τοὺς φίλους, εἶπεν, 
ἐλαττοῦν. 

ἠπίστω] ῬΙ]αΐατοΝ.. Πγβαπαᾶγ. ο. 22: 
Ἦ καλῶς ἤδεις φίλους ἐλαττοῦν. Ιῃ 
Αμ6811. ο. 8 :Ἤιδεις ἄρα σαφῶς φίλους 

καὶ Β. 
σὺ Ροβῦ.: εἰκότα φοπυηΐ Α.Β.0.}.Ε. 

ΤᾺ ν. Ροϑί ἴ ἴσως οοζοΙ!, οτη. Εἰ. 
εἰκότα ποιεῖς] ΡΙαΐάτοῃ. 1,08. 1. Ἐς 

᾿Αλλ᾽ ἴσως μὲν," ᾧ ̓ Αγησίλαε, σοὶ, λέ- 
λεκται μᾶλλον ἢ ἐμοὶ πέπρακται. ἴπ 
Αρ6811. : ᾿Αλλ᾽ ἴσως ταῦτά σοι λέλεκται 
βέλτιον ἢ ἐμοὶ πέπρακται. Ἐὶὰχ αυΐθιι8 
Ἰοοβ τηδηϊζοδίπτη 6586 Ραΐο ΥἸ ΠῚ 
᾿νυΐπ8 Ἰοοὶ, ὉΡῚ Ἰορθπαπιπῇ σΘη860 εἰ- 
κότα λέγεις, ἢος 56η81: : αι ἔπ αἸο]8 
σοί τη6, Ὠαθθηΐ ααϊάθιη νο] 8}1- 
48 ΠῚ Β5:τ ΠῚ Π 6 πὶ οχ ὕπτια ᾿πίουρτο- 
ταὐϊοπθ, [αοία ἰδιηθη τῆθὰ ἃ νϑυϊζαΐθ 
ΒΌΒΡΙΟΙΟΠΪΒ πιο ἸΟΠρΊβϑιτηθ τϑηηοΐα 
να 6018, 81 Θὰ ΟἸΙΠῚ ἈΠΙΤΩΟ ΠΊΘῸ ΡΓΌΡΙΙΒ 
Ἰπβρθχοῦῖβ. 5ΟΗΝ. 

οὖν] νῦν ΑἸΑ., οσοττΙροηΐο Καὶ. 
ἐκ τοῦ λοιποῦ] Ἰλοπμοβίμ. Ρ. ττ68, τ΄ 

᾿Εὰν δ᾽ ἄρα μὴ ἐπιτυγχάνητε τούτου, 
ἐκ τῶν ὑπολοίπων τούτῳ τὴν ψῆφον 
ὑμᾶς προσθέσθαι. 

ὅπως ἂν Βι. ΟΠ ἘΚΈΤΥ. 
σοι ὦ] σοι ὧν Υ. 

(ὐοῖ. ὅπως. 
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ἊὉ ἃ ,7 ,ὕ , “ἷ " “Δ 3 ’ Ω “ 
ὦ, ἀπόπεμψόν ποί με. ὅπου γὰρ ἂν ὦ, πειράσομαι ἐν καιρῷ 

} 

Ιοσοι εἶναι. εἰπόντος δὲ ταῦτα ἔδοξε καὶ τῷ ᾿Αγησιλάῳ οὕτω [10] 

ποιῆσαι, καὶ πέμπει αὐτὸν ἐφ᾽ ᾿Ελλησπόντου. ἐκεῖ δὲ ὁ Λυ- 
’ Ἁ 

σανδρος αἰσθόμενος Σπιθριδάτην τον Πέρσην ἐλαττούμενον τι 
ς Ἀ ’ ; Ε] ΄σ Α ᾿ σι Ε 

ὑπο Φαρναβάζου, διαλέγεται αὐτῷ καὶ πείθει ἀποστῆναι ἔχοντα 

τούς τε παῖδας καὶ τὰ περὶ αὐτὸν χρήματα καὶ ἱππέας ὡς δια- 

κοσίους. καὶ τὰ μὲν ἄλλα κατέλιπεν ἐν Κυζίκῳ, αὐτὸν δὲ καὶ 
ΠῚ κ 

τὸν υἱὸν ἀναβιβασάμενος ἧκεν ἄγων πρὸς ᾿Αγησίλαον. ἰδὼν δὲ 
᾿ ΄ Ἁ ’ 

ὁ ᾿Αγησίλαος ἥσθη τε τῆ πράξει καὶ εὐθὺς ἀνεπυνθάνετο περὶ 

τῆς Φαρναβάζου χώρας τε καὶ ἀρχῆς. 

Ἔπεὶ δὲ μέγα φρονήσας ὁ Γισσαφέρνης ἐπὶ τῷ καταβάντι} 1] 
,ὔ Ἁ ᾽ὔ “- ἘΠ ’ ’ 5 

στρατεύματι παρὰ βασιλέως προεῖπεν ᾿Αγησιλάῳ πόλεμον, εἰ 

11 

“σι. Α “ 

μὴ ἀπίοι ἐκ τῆς ᾿Ασίας, οἱ μὲν ἄλλοι σύμμαχοι καὶ Λακεδαιμο- 
᾿ς ε ’ ’ 9 ’ ΦΥ͂ Σ Ἕ , 

νίων οἱ παρόντες μάλα ἀχθεσθέντες φανεροὶ ἐγένοντο, νομίζον- 
κ “-“ Ων ὃ ΓΔ ’ ΄ 

τες ἐλάττω τὴν παροῦσαν εἶναι δύναμιν ᾿Αγησιλάῳ τῆς βασι- 
᾿ς “" 3 , . ’ “ ΄- 

λέως παρασκευῆς, ᾿Αγησίλαος δὲ μάλα φαιδρῷ τῷ προσώπῳ 
“- εἶ ᾽ ’; 

ἀπαγγεῖλαι Τισσαφέρνει τοὺς πρέσβεις ἐκέλευσεν ὡς πολλὴν 
’ ΄»- 9 Ἁ κ 

χάριν αὐτῷ ἔχοι, ὅτι ἐπιορκήσας αὐτὸς μὲν πολεμίους τοὺς 
κ δ᾽ Υ 

θεοὺς ἐκτήσατο, τοῖς δ᾽ “λλησι συμμάχους ἐποίησεν. ἐκ δὲ 
»" Α 

τούτου εὐθὺς τοῖς μὲν στρατιώταις παρήγγειλε συσκευάζεσθαι 
ς . ἢ Ξ , , ΦΥ ὧν ἀδδν νὉ - 
ὡς εἰς στρατείαν, ταῖς δὲ πόλεσιν εἰς ἃς ἀνάγκη ἣν ἀφικνεῖσθαι 

»-“» νι Ά 

στρατευομένῳ ἐπὶ Καρίαν προεῖπεν ἀγορὰν παρασκευάζειν. 
Υ̓ “ " 

ἐπέστειλε δὲ καὶ Ἴωσι καὶ Αἰολεῦσι καὶ ᾿Ελλησποντίοις πέμ- 

δὲ 

ἀνεπυνθάνετο Β.Ὁ). ΕἾΝ. Οὐείετ! ἀν- 
τεπυνθάνετο. ““Ῥρα Ὧδο ΠΟς ΒΘῃ ΒΓ 
Ἰοςὶ ρεγῆοῖΐ, ααθπὴ ΤΘΟΙ]ΤΒ ΘΧΡΙΘΒΒΙΣ 
ΡΙαΙΆτΟΠαΒ: ᾿Αποστήσας ἤγαγε πρὸς 
τὸν ᾿Αγησίλαον. ἄλλο δὲ οὐδὲν ἐχρή- 
σατο αὐτῷ πρὸς τὸν πόλεμον." ΒΟῊΝ. 

τι: παρόντες πάντες ΔΑ. ΑἸά. 
σύμμαχοι] καὶ σύμμαχοι Β. 
εἶναι δύναμιν Β.1).1. (Οὐδίοτ! δύνα- 

Ἁ ς , 9. Ψ Ἁ “ 
12 πειν προς εαυτον εἰς Εφεσον τοὺυς συστρατευσομενους. [1 2} 

το. Ἑλλησπόντου Β.Ὁ ἘΠΚΟΝ. Οε- 
ἴοτὶ “Ἑλλήσποντον, αὖ Ρ]αΐ. Αραδ. ς. 8. 
ΟΠ 5.5.4: 4:5. 3: 

αἰσθόμενος αἰσθανόμενος Κ΄. 
ἐλαττούμενόν τι] Ῥ] αἴάτο τι5 Π0Πη86- 

4αΘη85 Ροϑβυμῇῦ ᾿π ΠυυβΆΠαΓΟ ο. 24. προσ- 
κεκρουκότα. ΟἮΝ, Χροη. Αρ681].2,2: 
Σπιθριδάτης εἰδὼς ὅτι Φαρνάβαζος 
γῆμαι μὲν τὴν βασιλέως ἔ ἔπραττε θυγα- 
τέρα, τὴν δ᾽ αὐτοῦ ἄνευ γάμων λαβεῖν 
ἐβούλετο, ὕβριν νομίσας τοῦτο, ̓ Αγησι- 
λάῳ ἑ ἑαυτὸν καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα 
καὶ τὴν δύναμιν ἐ ἐνεχείρισε. 

ἔχοντα---χρήματα] ἔχοντα τούς τε 
παῖδας καὶ τὰ περὶ αὑτὸν χρήματανν. 

αὐτὸν] αὐτῶν Α. εἴ οοττ. ΒΕ. ΑἸΑ. 
γιά. δὰ 5, 2, 9. 

ἱππέας] Τἠρτὶ ἑππεῖς. 
εὐθὺς Β..Ε1.. Ο(ὐδίοι εὐθέως. 

μιν εἶναι. 
φαιδρῷ} λαμπρῷ ΔῊ 
αὐτῷ] αὐτὸν 
ἔχοι ΑΒΕ. 1, τό. οὐ Β.}. ἔχει Ε. 

Οεἰουὶ ἔχειν. ““ ΝΑΥΓΔΓΟΠΘΠ ᾿ρ58Π} 
εχ Ρ]υΐδγοῃο στϑρϑῦ!ς ΡΟ γεθηιβ 2,1, 
ο. ΒΟΗΝ: 

τοῖς μὲν] τοῖς Ἀ. Ἰηΐοτ νΟΓΒΊ18 Θδ δ πὶ 
ΤΩΔΏΤΙ. 

συσκευάζεσθαι] συσκευάσασθαι Υ͂. 
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Χ Α 

Τισσαφέρνης, καὶ ὅτι ἱππικὸν οὐκ εἶχεν ὁ ᾿Αγησίλαος, ἡ δὲ 
’ ᾽ ζ δ Ψ ε “ ΑΝ 3 Σ δον ἐσ " 

Καρία ἄφιππος ἣν, καὶ ὅτι ἡγεῖτο αὐτὸν ὀργίζεσθαι αὐτῷ διὰ 

τὴν ἀπάτην, τῷ ὄντι νομίσας ἐπὶ τὸν αὐτοῦ οἶκον εἰς ἱκαρίαῃ 

αὐτὸν ἀῤαυίμταιν; τὸ μὲν πεζὸν ἅ ἅπαν διεβίβασεν ἐκεῖσε, τὸ δ᾽ 

ἱππικὸν εἰς τὸ Μαιάνδρου πιόρίξημα πεδίον, μϑδαεἐζ νὴ ἱκανὸς εἶναι 

καταπατῆσαι τῆ ἵππῳ τοὺς “ἄλληνας, πρὶν εἰς τὰ δύσιππα 

ἀφικέσθαι. ὁ δ᾽ ᾿Αγησίλαος ἀντὶ τοῦ ἐπὶ ἹΚαρίαν ἰέναι εὐθὺς 
5 ἢ 5 ’ ἥν 4 ; 3 , κ᾿ ’ 5. “- 

τἀναντία ἀποστρέψας ἐπὶ Φρυγίας ἐπορεύετο, καὶ τὰς τ᾽ ἐν τῇ 
ἢ ᾿ , " , Ξ᾿ κ᾿ ᾿ ’ 

πορείᾳ ἀπαντώσας δυνάμεις ἀναλαμβάνων ἣγε καὶ τὰς πόλεις 
Ψ. κ » ἣ; ᾿] ὃ ἴων ’ 

κατεστρέφετο καὶ ἐμβαλὼν ἀπροσδοκήτοις παμπληθῆ χρήματα 

13 ἐλάμβανε. καὶ τὸν μὲν ἄλλον χρόνον ἀσφαλῶς διεπορεύετο" οὐ[13] 
’ 5 » ’ .." 3 ΄σ δ΄ τ Ἔν; “᾿, 

πόρρω δ᾽ ὄντος Δασκυλείου, προϊόντες αὐτῷ οἱ ἱππεῖς ἤλαυνον 
Ἂς ’ Ν ς ΝᾺ ’ » ᾽ Ἂ ᾿- ’ 
ἐπὶ λόφον τινὰ, ὡς προΐδοιεν τί τἄμπροσθεν εἴη. κατὰ τύχην δέ 

τινα καὶ οἱ τοῦ Φαρναβάζου ἱππεῖς οἱ περὶ ἱ Ῥαθίνην καὶ Βα- 
“- “- Ἧ, 

γαῖον τὸν νόθον ἀδελφὸν, ὄντες παρόμοιοι τοῖς “ἄλλησι τὸν 
“ 3 

ἀριθμὸν, πεμφθέντες ὑπὸ Φαρναβάζου ἤλαυνον καὶ οὗτοι ἐπὶ 

τὸν αὐτὸν τοῦτον λόφον. ἰδόντες δὲ ἀλλήλους οὐδὲ τέτταρα : 
’ Ά ’ Ἁ Α “ ᾿ ει ’ ε κ 

πλέθρα ἀπέχοντας, τὸ μεν πρῶτον ἔστησαν ἀμῴφότεροι,; οἱ μεν 
»" ’ 

Ἕλληνες ἱππεῖς ὧσπερ φάλαγξ ἐπὶ τεττάρων παρατεταγμέ- 
ς δὲ ’ Ἁ ’ὔὕ “Ψ ’ «εἷ ο ὃ ἠὃ Σ ’ 

νοι, οἱ δὲ βαρβαροι τοὺς πρώτους οὐ πλέον ἢ εἰς ὁώθεκα ποιή- ΐ 

σαντες, τὸ βάθος δ᾽ ἐπὶ πολλῶν. ἔπειτα μέντοι πρόσθεν [τ4] ; 

12. ἐπὶ τὸν αὐτοῦ οἶκον] ΠΙιούπτη αὖ 
ΖΡ Ὸ:Σ Νομίσας τὴν Αἰολίδα ἐπιτετει- 
χίσθαι τῇ ἑαυτοῦ οἰκήσει Φρυγίᾳ. 

ἱππικὸν Β. 1 1.Ν. Αροβιααβ. Οε- 
[67] ἱππικὸν ἅπαν. 

εἰς τὸ Μαιάνδρου] Ῥοβύ περιῆγε, Ρο- 
ηἰῦ Ὁ. 

περιῆγε] περιήγαγε Αρ68. 1, 15» αἱ 
5.21. 

πεδίον ἃηΐθ περιῆγε Ροπιπί ΒΒ.) 1. 
(ὅπερ γε Β0Υ] 068) ΕΟ, Αρθβιϊαιιβ, 
Ροϑί περιῆγε [σον ἢ 

ἱκανὸς ἱκανὸν 1).1.1΄4 Α14..,. σουτ΄. 1. 
καταπατῆσαι] ῬΑΡΕΓΡΕ ἘΣ τὰ Ὥς 
τἀναντία ἀποστρέψας] Αραβα ἀ ἀν- 

τιστρέψας. Απαῦ. 4; 3, 22: Οἱ Ἕλ- 
ληνες τἀναντία στρέψαντες ἔφευγον διὰ 
τοῦ ποταμοῦ ὅτι τάχιστα. 

Φρυγίας] Πιοάοτιιβ 14,70: : Διεξιὼν 
δὲ τὸ Καύστριον πεδίον διέφθειρεν τὴν 
χώραν---μέχρις ὅτου κατήντησεν εἰς 
Κύμην. ἐκεῖθεν δὲ ὁρμηθεὶς τὸ πλεῖστον 
τοῦ θέρους τήν τε Φρυγίαν καὶ τὰ συν- 
εχῆ διετέλεσε πορθῶν---ὑπὸ τὸ φθινό- 

πώρον ἀνέκαμψεν εἰς Ἔφεσον. 5ΟΗΝ. 
τάς τ᾽ ἐν τῇ] τάς τὶ ἐν Ἐ. τὰς ἐν 

τῇ δ. 
πορείᾳ] ἴπ ΑρἘ681]]. ἀθίποθρβ 86- 

ααϊαν : ̓Απαντώσας δυνάμεις ἀναλαμ- 
βάνων ἦγεν καὶ τὰς, εἴα. αι ἢ. 1. τ- 
δύ ποηᾶα βδαπ. 5ΟΌΉΝ, Ἐπ δπ 
ΔΜ Δ]ΟΙΚΘ μα ἶτι8. ἀβουιρβοσαῦ “ Ηἰς τοϑί- 
[αἱ] αυδθάδπ ρΡοβδαπῦ Θχ Αρθβιϊδο.ἢ 

ἀπροσδοκήτοις ΒΒ. .Β.Ε. Οδίετϊ 
ἀπροσδοκήτως οὐπὶ ΑΡΈΌΒΙ]ΔΟ. 

ἔλαβε] ἐλάμβανεν. 
123. Δασκυλείου] Δασκυλλίου Α.1Ὁ, 

Οὐδίθυὶ Δασκυλίου. Μά. ἀηποί. δα 4, 
τς 1» 

προϊόντες ΤιΘοποίανιβ. ΓΛΌΤῚ προὶ- 
ὄντος. 

αὐτῷ Καρρεπιβ, αὖ Ρ, 4: 59. οὖ 7. 
2, 22, προήεσαν αὐτῷ, δὶ 1100] Ἰΐθτη 
αὐτοῦ, αὖ Πϊο. 

“ῬΡαθίνην] Ῥαθίκην Κα. 
Βαγαῖον) Βαγκαῖον Δ.]ὰ, σογγδοίτιϑ, 

ΑἸὰ., 5864 οουτιρθηΐο 1. 
εἰς δώδεκα Μοτιι5. [ΔὈτὶ ἐκ δώδεκα. 
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14 ὥρμησαν οἱ βάρβαροι. ὡς δ᾽ εἰς χεῖρας ἦλθον, ὅσοι μὲν τῶν 
’ 

᾿Βλλήνων ἔπαισάν τινας, πάντες συνέτριψαν τὰ δόρατα, οἱ δὲ 
711έ 79. δ Ἂν ᾿ ’ ; ς ’ ᾽ὔ 

ἔρσαι κρανέϊνα παλτὰ ἔχοντες ταχὺ δώδεκα μὲν ἱππέας, δύο 

δ᾽ ἵππους ἀπέκτειναν. ἐκ δὲ τούτου ἐτρέφθησαν οἱ “Ἑλληνες 
»-»" ΄-"ο ,- 

ἱππεῖς. βοηθήσαντος δὲ ᾿Αγησιλάου σὺν τοῖς ὁπλίταις, πάλιν 

15. ἀπεχώρουν οἱ βάρβαροι, καὶ εἷς αὐτῶν ἀποθνήσκει. γενομένης [1 5] 

τό 

δὲ ,ὔ ΄ [1 Ι͂ θ ’ὔ ΄ ΣΑΙ Ἂ ’ ΄ΖῸι , 

ε ταύτης τῆς ἱππομαχίας, θυομένῳ τῴ ΑΑγησιλαῳ τῆ ὑστεραίᾳ 
" Α ὃ Ε) Ἁ ε ’ ’ὔ ’ὔ Ψ 

επὶ προόὸῳ ἄλοβα γίγνεται τὰ ἱερα. τούτου μέντοι φανεντος 
;ὔ; 5 Ἂ Ψ Α 7 ᾽ὔ Α Φ“ ᾿ Ακ 

στρέψας ἐπορεύετο επὶι θαλατταν. γιγνώσκων δὲ ὅτι εἰ μὴ 
« ν ε Ἁ ΕῚ Ἀ Α 7 

ἱππικὸν ἱκανὸν κτήσαιτο, οὐ δυνήσοιτο κατὰ τὰ πεδία στρα- 
Υ͂ "2 ἴω ’ὔ “' ς Α ’ὔ 

τεύεσθαι. ἔγνω τοῦτο κατασκευαστεον εἶναι, ὡς μὴ δραπετεύ- 
- ’ὔ 8, Α Α 7 ᾿] ΄-- -- 

οντα πολεμεῖν δέοι. καὶ τοὺς μεν πλουσιωτατοὺυς ἐκ πασῶν τῶν 
᾿] - ’ὔ «ε “- Ἷ τ ν᾿ δὲ Φ“ 

ἐκεῖ πόλεων ἱπποτροφεῖν κατέλεξε προειπὼν ὁὃε, ὅστις παρ- 
’ Π) Α “ Α 5 ὃ δό δ“ ΕΣ Ε] “ 

ἔχοιτο ἵππον καὶ ὅπλα και ἂν ρα ὅόκιμον, ὅτι ἐξέσται αὐτῷ 
Α ’ ΕῚ , “ »“» ’ὔ ᾿4 

μῆ στρατεύεσθαι, ἐποίησεν οὕτω ταῦτα συντόμως πράττε- 
Ὡ“ 5» ἣ 9 Α ς " " ,ὔ] ᾿ 

σθαι ὥσπερ ἀν τις τὸν ὑπερ αὑτοῦ ἀποθανούμενον προθύμως 
’ 

ζητοίη. 
᾽ ᾿ ὔ " . » δ. ’ 4 " κ 
Εὰκ δὲ τούτου ἐπειδὴ ξαρ ὑπέφαινε, συνήγαγε μὲν ἀπᾶαν Τὸ 

7 " ῇ 9 κι 5 " ᾿ ὔ “π᾿ 

στράτευμα εἰς Ε φεσον' ἀσκῆσαι δ᾽ αὐτὸ βουλόμενος ἄθλα 
ΕΣ » ες “- ἤ δ᾽ “.᾿ ’ 

προὔθηκε ταῖς τε οπλιτικαῖς τάξεσιν, ἥτις ἀριστὰα σωμάτων 
»» Α - « “ δ᾽ ἤ ε ’ὔ ΤἜ Α “ 

ἔχοι, καὶ ταῖς ἱππικαῖς, ἡτις κράτιστα ἱππεύοι᾽ καὶ πελτασταῖς 
Ἕ ᾿ , ΓῚ » Ψ ; ᾿ ᾿ 
ἐ καὶ τοξόταις ἄθλα προὔθηκεν, ὅσοι κράτιστοι πρὸς τὰ 

14. συν. Ῥῖο ἕυν. Β.}. 
παλτὰ] πάντα 1. τηδῦρὸ ΘΡΠδηΐ, 

χαλκᾶ ΕΚ. ταῦτα ΚΝ. 
ἱππέας] ἱππεῖς Β.Ο.Π ΕΟ. 

ἱππῆς. 
ἐκ δὲ τούὐτου---ἰππεῖς οτη. Υ΄. 
ὁπλίταις] ὅπλοις. 
Περσῶν) Μογιιβ νϑ] αὶ Β] οββᾶτῃ ἴη- 

ΟἸ δ, ΔΝ Εἰβικῖαβ ΒΘαΌΘΗΒ αὐτῶν τηιι- 
ἰαΐ ἴῃ ὑπ᾽ αὐτῶν, 55. τῶν ὁπλιτών. 
5ΟΗΝ. εἸονὶ Περσῶν επηίε εἷς. 

15. στρέψας] τρέψας ΤΕ, 
θάλατταν Β.Ε.Ι. θάλασσαν Ὦ.Υ. 

Οδιονὶ τὴν θάλασσαν. ““ Ῥ] αἰΑγ ἢ τι8 
εἰς Ἔφεσον. ϑυιβρίοου, πᾶης ΠαΙΓᾶ- 
ΠΟΠΘΙη ἃ ΠΙΟάοΤΟ 14, 80. τηδ]6 Τα- 
Ἰαΐδτη ἔιιϊ5βθ δά δηηὶ ΒΘΟ ΘΠ 5 ἜΧρε- 
ἀϊθοποτα: ᾿Αγησίλαος δ᾽ ἐπεχείρησε 
μὲν εἰς τὰς ἄνω σατραπείας, ἐν δὲ τοῖς 
ἱεροῖς οὐ δυνάμενος καλλιερῆσαι πάλιν 
ἀπήγαγε τὴν δύναμιν ἐπὶ θάλασσαν." 

(ὐδίοσὶ 

5ΟΗΝ. 
δυνήσοιτο] δυνήσοι Β.1. 
κατὰ] ἐπὶ Κα. 
κατέλεξε] ἴω γ5ῖα8 ΡγῸ Μαπθίθο 

Ῥ- δ 78: ατειλεγμένος ἱ ἱππεύειν ΒΟΉΝ, 
παρέχοιτο ἵππον ᾿μβοπ αν 8 ΘΧ 

ῬΙαΐασοπο. ΤΑΌΤΙ παρέχοι τὸ (παρέ- 
χοιτο ἴδτηθη 1).) ἱππικὸν, Θἴϊδτη Ἰη 
ἈρΌΒΙΙΔο. Οὐοηΐ. 4, 2, 5. 

οὕτω οτη. (ὐ., ταῦτα οἵη. Α. ΑἸΆ,, 
σοΥτΙροπηίθ 1. 

συν. ΡΙῸ ἕυν. Β.}. 
τό. ἐπειδὴ] ἐπεὶ Ο. 
ἔαρ] τὸ ἔαρ ΠΟ οἵ 1π ΑρΈΒ|180, τιΐ 

ἸηἴΠ ἃ 4, 4, 41. ἐπεὶ δὲ τὸ ἔαρ ἐπέστη, 
51η6 ΤΑΙΟΠη6 ϑομηριάοσιιβ. Οὐηΐ. 4, 
ΠΟ Ψ 

ὑπεφαινε) ΠΟ ἰδ 
συν. ΡΙῸ ἕυν. Β.0.Ε. 
ταῖς τε] ταῖς Υ. 
ἥτις] εἴτις Β΄. ὈΪ58, αἸΐογο ἴοοο Κ. 

[16]: 
395- 



172 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒ ΗΙΒ5Τ, 6Ἀ. Α. 6. 

προσήκοντα ἔργα φανεῖεν. ἐκ τούτου δὲ παρῆν ὁρᾶν τὰ μὲν 

γυμνάσια πάντα μεστὰ ἀνδρῶν τῶν γυμναζομένων, τὸν δ᾽ ἱππό- 

δρομον τῶν ἱππαζομένων, τοὺς δὲ ἀκοντιστὰς καὶ τοὺς τοξότας 

ἣν θέας ἐποίησεν" [17] “ ΄ . Α ’ » 

17 μελετῶντας. ἀξίαν δὲ καὶ ὅλην τὴν πόλιν ἐν ἡ 
ΓΙ Α ΕῚ Ἅ 5" Α ὃ “" «κ( μΦΨ Χ 

ἥ τε γὰρ ἀγορὰ ἣν μεστή παντοδαπῶν καὶ ἵππων καὶ ὄπλων 
“.. 9 [νὴ ’ ᾿ ςε 4 ε - Α « 

ὠνίων, οἵ τε χαλκοτύποι καὶ οἱ τέκτονες καὶ οἱ χαλκεῖς και οἱ 
’ὔ Α 3 ; ’ Ν ΦΨ ’ 

σκυτοτόμοι καὶ οἱ ζωγράφοι πάντες πολεμικὰ ὅπλα κατεσκεύ- 
ε κ Ι Ψὕἤ Υ̓ ’ 3 ’ ΙΩῚ 

αζον, ὥστε τὴν πόλιν ὄντως οἴεσθαι πολέμου ἐργαστήριον εἶναι. 
, - Α κ ΄- 

18 ἐπερρώσθη δ᾽ ἄν τις καὶ ἐκεῖνο ἰδὼν, ᾿Αγησίλαον μὲν πρῶτον, [18] 
» "] Α Α 9ἢ ’ ἣ- Ι, “ Ἁ 

ἔπειτα δὲ καὶ τοὺς ἄλλους στρατιώτας ἐστεφανωμένους ἀπὸ 
-. Α ’ ΄ 

τῶν γυμνασίων ἀπιόντας καὶ ἀνατιθέντας τοὺς στεῴφανους τῇ 
Ἁ , κ , Ν Α 

᾿Αρτέμιδι. ὅπου γὰρ ἄνδρες θεοὺς μὲν σέβοιντο, τὰ δὲ πολε- 
Ν “- “- ΄ κι ΕῚ ΓΝ Ε] ΄ 

μικὰ ἀσκοῖεν, πειθαρχεῖν δὲ μελετῷεν, πῶς οὐκ εἶκος ἐνταῦθα 
Ἂς Ὁ 7 . - Ἂ ε ὔ, ᾿ « Ἁ 

το πάντα μεστὰ ἐλπίδων ἀγαθῶν εἶναι ; ἡγούμενος δὲ καὶ τὸ κα-[10]} 
“ “ ’ Φιν ἣν γὴν [ Ἁ Α [ 

ταφρονεῖν τῶν πολεμίων ῥώμην τινὰ ἐμβάλλειν πρὸς τὸ μάχεσθαι, 
“ “ Α “-»Ἔ “ ’ὔ 

προεῖπε τοῖς κήρυξι τοὺς ὑπὸ τῶν ληστῶν ἁλισκομένους βαρ- 
, Α - “σι ζχυ “». ΠῚ 

βάρους γυμνοὺς πωλεῖν. ὁρῶντες οὖν οἱ στρατιῶται λευκοὺς 
᾿ Ἁ κ ᾿] ’ Ἁ Α 

μὲν διὰ τὸ μηδέποτε ἐκδύεσθαι, μαλακοὺς δὲ καὶ ἀπόνους διὰ τὸ 

εἰ γυναιξὶ δέοι μάχεσθαι. 

290 ᾿Εν δὲ τούτῳ τῷ χρόνῳ καὶ ὁ ἐνιαυτὸς ἤδη ἀφ᾽ οὗ ἐξέπλευσεν [20] 

ὁ ̓ Αγησίλαος διεληλύθει, ὥστε οἱ μὲν περὶ Λύσανδρον τριάκοντα 

οἴκαδε ἀπέπλεον, διάδοχοι δ᾽ αὐτοῖς οἱ περὶ Ἡριππίδαν παρῆ- 

: 

"Ν 

δὲ τ... 5..,.,.96 Υ̓ 3 Ὅν» ΕΝ: ’ " , «ἷ 
ἀεὶ ἐπ᾿ ὀχημάτων εἶναι, ἐνόμισαν οὐδὲν διοίσειν τὸν πόλεμον ἢ 

μ- ΄ κ ᾿ ν ᾿ 4 ἐὰ Α « , Ϊ 
σαν. τούτων ἔξενοκλεα μεν καὶ ἄλλον ἔταξεν ἐπὶ τοὺς ἱππεας, ᾿ 

φανεῖεν] φανοῖεν Ἐ, Ιαιιθ. (βίοι πρῶτα. 
ἐκ τοὐτοὺ δὲ Β.Ο.}).1. Αρθβι]διβ. 

Οίειὶ ἐκ δὲ τούτου. 
Ροϑί ἐν ἣ ἢν ΠΠ0τ] ἀἀἀπηΐ τὴν Ἔφεσον, 

ΟἸἶβϑα ΔΡΈ81]. 1, 26, οὗ Ἰάτὴ ἃ Ν᾽ ΔΙοκθη. 
Β60]88. 

17. ὅπλων ὠνίων] ὅπλων καὶ ὠνίων 
Ε. βΒιρτα νϑύϑιιη, . ΑἸἹά., δουτ- 
σεηίο . 

ζωγράφοι] σκηνοποιοὶ Υ͂. 
πολεμικὰ] τὰ πολεμικὰ Υ͂. 
οἴεσθαι) ῬΟΪΥ}. 12, 20, ἢ : Οὐκ ἔστιν 

ὅστις οὐκ ἂν εἶπε κατὰ τὸν Ξενοφῶντα 
τότε θεασάμενος ἐκείνην τὴν πόλιν ἐρ- 
γαστήριον εἶναι πολέμου, τη δ ΒιιΒρὶ- 
ΟΟΥ, ἢ. ]. ΟἸπὶ {1586 βουιρύππι: Ὥστε 
τὸν θεασάμενον τὴν πόλιν οἴεσθαι π. ἐ. 
εἶναι. ΟῊΝ, Μαϊὶο '.. ἀαΐοιῃ ΑΙ θη. 
Ῥιφατῦ. 

18. πρῶτον ΒΚ ΕΝΠΝ. Αρϑβι- 

ἀνατιθέντας] τοὺς ἀνατιθέντας ῬΥ. Β. 
19. μαλακοὺς] Αρθ5. πίονας. Ρ] αἴατ- 

οἢ8 ἁπαλούς. ῬΟΙ]ΥΦΘΠΙΙΒ 2, 1, 5. τὰ μὲν 
σώματα αὐτῶν ἀσθενῆ καὶ λευκὰ διὰ τὴν 
τρυφήν. ἘΤΟΠΕΠΙΙΒΊΙ, 11, 17 : ΝΘαϊΟΒ 
ταὶ ΠΕ Ὀτι5. 5118, τ ΑἸ θα οοΥροσὰ οὗ τπιτη- 
Ὀγαΐϊοα σοπίοιηπουθηΐ, οϑίθπαιϊς, Οοηζ. 
εἴ Αρδίπαγοῃ!αθβ ρα ΑἰΠμΘη ο ΓΙ 12. 
Ῥ- 580. 5ΌΗΝ. 

20. αὐτοῖς Β.Π).Ε.1.. Οὐδίοιὶ αὐὖ- 
τῶν. “81. εϑῇ διάδοχος Κλεάνδρῳ 
Αῃδθ 85. 7, 2, 5." ΒΟΉΝ. 

Ξενοκλέα) ΧοΠΟΟΙΪθπι οἱ ϑουίπθη δα 
Ραμ (ΠΟΥ ΟΠ ΠΒ6Πὶ δατπιοΐοβ ποιηϊ- 
παί Ρ]αίάτ τι Ασϑβ. ον τύ, πἀπᾶθ ἃΡ- 
Ραγοῖ αδηΐο ἴῃ ργθῦο ἃρια Αρ ϑι]αυιτα 
ἐποτϊηΐ. 5ΟΉΗΝ. Οοπί. Πιοάον. 14, 8ο. 

ἱππέας ἱππεῖς Β.Ο. ἘΚΈΙΝ. Οδίοσὶ 
ἱππῆς. Δα ἄλλον σοηΐ. 2, 4, 236. 
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΄, Νιν κ᾿ ’ ’ ς ᾽ , 
2ῖ σώματα καὶ τὴν γνωμην παρασκευάζοιντο ως αγωνιουμενοι. 

ἘΠῚ ἘΠ  ΘΑΡ: ΣΥ. 179 

Σκύθην δὲ ἐπὶ τοὺς νεοδαμώδεις ὁπλίτας, Ἡριππίδαν δ᾽ ἐπὶ 

τοὺς Κυρείους, Μίγδωνα δὲ ἐπὶ τοὺς ἀπὸ τῶν πόλεων στρα- 
’ Α - -“- Ἂ Α ς Α 

τιώτας, καὶ προεῖπεν αὐτοῖς ὡς εὐθὺς ἡγήσοιτο τὴν συντομω- 
͵ ΠΉΡΑΝ, ἢ Ἁ ’ ι ’, Μ“ ᾿ ’, δ Α 

ταάτὴν ἐπὶ τὰ κρατιστα τῆς χώρας, ὅπως αὐτόθεν οὕτω τὰ 

ο 

’ ’ὔ “ Α ᾿] ’ ’ ᾿] Α Υ 

μέντοι Τισσαφέρνης ταῦτα μεν ενόμισε λέγειν αὐτὸν παλιν 

βουλόμενον ἐξαπατῆσαι, εἰς Καρίαν δὲ νῦν τῷ ὄντι ἐμβαλεῖν, 

καὶ τό τε πεζὸν καθάπερ τὸ πρόσθεν εἰς Καρίαν διεβίβασε καὶ 

τὸ ἱππικὸν εἰς τὸ Μαιάνδρου πεδίον κατέστησεν. ὁ δ᾽ ᾿Αγησι- 

λαος οὐκ ἐψεύσατο. ἀλλ᾽ ὥσπερ προεῖπεν εὐθὺς εἰς τὸν Σιαρ- 

διανὸν τόπον ἐνέβαλε. 
Α “- ι ς ᾿ 3᾽..2 ’ 

καὶ τρεῖς μεν ἤμερας δι ἐρημίας πολε- 
[ ’ ἍΛΩ ἰδ, "ὃ -“- ΄“΄“ 5 “ δὲ 

μιωὼν ποβεύυομενος ΄π΄ο α Τὰ ἐπιτήοεια Τὴη στρατίιᾳ εἰχέ: Τῆη Ε 

δ [521] 

’ Χ ε “ ’ ς “- Α ΄-“ ι 3Ψ᾽ “σι 

22 τεταρτὴ ἧκον οἱ τῶν πολεμίων ἱππεῖς. καὶ τῷ μεν ἄρχοντι τῶν [22] 
χὺ ἤ 

σκευοφόρων εἶπεν ὃ ἡγεμὼν διαβάντι τὸν Πακτωλὸν ποταμὸν 

στρατοπεδεύεσθαι, αὐτοὶ δὲ κατιδόντες τοὺς τῶν ᾿Ελλήνων 
ς ’ ᾽ ’ 9 ς Ἁ Α Φ “ ᾿ς ’ 

ἀκολούθους ἐσπαρμένους εἰς ἁρπαγὴν πολλοὺς αὐτῶν ἀπέκτειναν. 

Κυρείους Κυριείους Β.}).1. κυ- 
δὲ. -εἰοὺς Β. [)6 18 ν..2.1, 6 ΒΕ6:: 
2, ἢ. 

Μίγδωνα)] Μύγδωνα Β. ἘΠ. 
καὶ προεῖπεν αὐτοῖς] καὶ ἐπὶ τὸν 

Σαρδιανὸν τόπον ἱέναι ἔλεγεν ῬΓῸ ἢ]5 
ῬΟΥ͂Ν 6Σ Β. 21. 

ὡς ΒΙ.ΕΕΟΝ. Αρδβι]ααβ. 
ὅτι ὡς. 

τὰ κράτιστα] Ῥ] Αγ ἢ 8 εἰς Λυδίαν. 
ῬΟΙνΘΠιΒ 2,1, 9: ᾿Αγησίλαος ἐπὶ τὰς 
Σάρδεις ἐλαύνων, καθῆκε λογοποιοὺς, 
ὡς ἐξαπατῶν Τισσαφέρνην στέλλεται 
μὲν ἐπὶ Λυδίας, τρέπεται δὲ ἀφανῶς 
ἐπὶ Καρίας. [ἴα ἸοοιιΒ 1116 ἸοσΘ 18 οδύ, 
46 ψγο 5886 νἹ ἀθίπ" ΕΓΟΠΕΉΙΙΒ 1, 8, 
1τ. 5ΟΗΝ, 

οὕτω] ουσω Ἐ“. αὐτῷ Αρδβι]διβ, 
ὅτ. λέγειν---ἐξαπατῆσαι] λέγειν αὖ- 

τοῖς προσποιούμενος (810), ἵν᾿ αὐτὸν ἐξ- 
απατήσῃ Υ., ἴῃ 400 υ]τηὰπὶ νου. 

(οἰουὶ 

Βου]ρίπιπη--- πατη- 
ἐμβαλεῖν] ἐκβαλεῖν Ε'. ΑἸά., σοΥΥ. 1. 

Ιπ Β. ψυυμη ΒΙΠ21]Π1π|] δ᾽ηΐ ἀποῖτιβ ἐμ 
εὖ ἐκ, ἢϊς ροίϊι8 ἐμ δϑῦ χυᾶτη ἐκ. 

κατέστησεν} κατέπεμπεν Ὑ; 
ὥσπερ προεῖπεν εὐθὺς) ὥσπερ πρό- 

τερον ἐπηγγείλατο ΔΙΑ 
τόπον] ἰδέ τορίο. Ἰλεῃποβίῃ. ἈθΙΒΚ1] 

Ρ. 49. Ταῖς ἄλλαις ταῖς ἐν τῷ τόπῳ 
τούτῳ νήσοις. εἴ Ῥ. 475. τὸν περὶ Θρά- 

κην τόπον. Ρ]ΐαγομι5 Αροβ. ο. 10. 
τὸ περὶ Σάρδεις πεδίον. ΟῊἮΝ, 

22. εἶπεν ὁ ἡγεμὼν Αρέβι]αιιβ, εἶπε, 
Ἐν, Οὐδίουϊ εἶπε. ““Αρ8}}. εἶπεν ὁ ἦγε- 
μὼν, ααϊὰ 46 ῬΟΙΒΙΟΟ αἀπλοα δϑύ Βϑυτηο. 
Αἴααθ ἴα ἢ.]. Βου1 10 οἵ Ἰηἰθυργθίδίιυ 
ΤΟΠοΪανῖβ, θη οαπὶ Δ ΕἸΒο 56- 
αυογ. (ὐΟΠΊραΙᾶ 5. 24. [)]ΟΔΟΓΙῚΒ 14. 
80: ᾿Εξαγαγὼν τὴν δύναμιν εἰς τὸ Καύ- 
στρου πεδίον καὶ τὴν περὶ Σίπυλον χώραν 
ἐδήωσε τὰς τῶν “ἐγχωρίων κτήσεις.---- 
᾿Αγησίλαος δὲ εἰς πλινθίον συντάξας 
τοὺς στρατιώτας ἀντείχετο τῆς παρὰ 
τὸν Σίπυλον παρωρείας ἐπιτηρῶν καιρὸν 
εὔθετον εἰς τὴν τῶν πολεμίων ἐπίθεσιν, 
ἐπελθὼν δὲ τὴν χώραν μέχρι Σάρδεων 
ἔφθειρε τούς τε κήπους καὶ τὸν παρά- 
δεισον τὸν Τισσαφέρνους. --- μετὰ δὲ 
ταῦτ᾽ ἐπιστρέψας, ἁ ὡς ἀνὰ μέσον ἐγενήθη 
τῶν τε Σάρδεων καὶ Θυβάρνων ἀπέστειλε 
Ξενοκλέα τὸν Σπαρτιάτην “μετὰ χιλίων 
καὶ τετρακοσίων στρατιωτῶν νυκτὸς εἴς 
τινα δασὺν τόπον, ὅπως ἐνεδρεύσῃ τοῖς 
βαρβάροις. αὐτὸς" δὲ ἅμ᾽ ἡμέρᾳ πορευ- 
όμενος μετὰ τῆς δυνάμεως, ἐπειδὴ τὴν 

. μὲν ἐνέδραν παρήλλαξεν, οἱ δὲ βάρβαροι 
προσπίπτοντες ἀτάκτως τοῖς ἐπὶ τῆς 
οὐραγίας ἐξήπτοντο παραδόξως, ἐξαί- 
φνης ἐπέστρεψεν ἐπὶ τοὺς Πέρσας. 
ΝΊΠῚΙΒ Ἰρτταγ 16] πὸ οἵ Οὔβοῦχα Ὠᾶγγανὶΐ 
δα Χοπορβοη.᾽" ὅ0ΟΗΝ. 
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αἰσθόμενος δὲ ὁ ᾿Αγησίλαος, βοηθεῖν ἐκέλευσε τοὺς ἱππέας. οἱ 
ζ{] χ 

δ᾽ αὖ ΠΕέρσαι ὡς εἶδον τὴν βοήθειαν, ἠθροίσθησαν καὶ ἀντιπαρε- 
’ σι 

23 τάξαντο παμπληθέσι τῶν ἱππέων τάξεσιν. ἔνθα δὴ ὁ ̓ Αγησίλαος [23] 

γιγνώσκων ὅτι τοῖς μὲν πολεμίοις οὔπω παρείη τὸ πεζὸν, αὐτῷ 
᾿ ΄ 

δὲ οὐδὲν ἀπείη τῶν παρεσκευασμένων, καιρὸν ἡγήσατο μάχην 
[ ’ 

συνάψαι, εἰ δύναιτο. σφαγιασάμενος οὖν τὴν μὲν φάλαγγα 

εὐθὺς ἦγεν ἐπὶ τοὺς παρατεταγμένους ἱππέας, ἐκ δὲ τῶν ὁπλιτῶν 
Ἁ - “ “- 

ἐκέλευσε τὰ δέκα ἀφ᾽ ἥβης θεῖν ὁμόσε αὐτοῖς, τοῖς δὲ πελτα- 
“ ζυ ,ὔ ς “- 7 ᾿] Α “- ς ΄“- 

σταῖς εἶπε δρόμῳ ὑφηγεῖσθαι. παρήγγειλε δὲ καὶ τοῖς ἱππεῦσιν 
’ ᾿Ν "σ΄ 

ἐμβάλλειν, ὡς αὑτοῦ τε καὶ παντὸς τοῦ στρατεύματος ἑπομένου. 
Α 

24 τοὺς μὲν δὴ ἱππέας ἐδέξαντο οἱ Πέρσαι" ἐπεὶ δ᾽ ἅμα πάντα τὰ [324] 
᾿ ΄“ ΄-“ ΄ ΡΜ 

δεινὰ παρῆν, ἐνέκλιναν, καὶ οἱ μὲν αὐτῶν εὐθὺς ἐν τῷ ποταμῷ 
7 - 

ἔπεσον, οἱ δ᾽ ἄλλοι ἔφευγον. οἱ δ᾽ “Ελληνες ἐπακολουθοῦντες 
΄'- Ἀ “. 

αἱροῦσι καὶ τὸ στρατόπεδον αὐτῶν. καὶ οἱ μὲν πελτασταὶ, 
“ "- ἢ 9 ιν Α ᾿ ’ π ε ἌΝ “ 

ὥσπερ εἰκὸς, εἰς ἁρπαγὴν ἐτράποντο ὁ δ᾽ ᾿Αγησίλαος κύκλῳ 

πάντα καὶ φίλια καὶ πολέμια περιεστρατοπεδεύσατο. καὶ ἄλλα 
Α Ἁ “ 

τε πολλὰ χρήματα ἐλήφθη, ἃ εὗρε πλέον ἢ ἑβδομήκοντα τά- 
’ 

λαντα, καὶ αἱ κάμηλοι δὲ τότε ἐλήφθησαν, ἃς ᾿Αγησίλαος εἰς 
ΙΑ 

τὴν ᾿Ελλάδα ἀπήγαγεν. 
Α ’ 2959 Ὅσντε δ᾽ αὕτη ἡ μάχη ἐγένετο, Π᾿ἸΙσσαφέρνης ἐν Σάρδεσιν [25] 

» ΘΕΟῚ “ 9 “ ς Πέ Ἃ δά ε 5 ς ΄ 

ἔτυχεν ὠν᾽ ὥστε ἠτιῶντο οἱ ἱΪέρσαι προδεδόσθαι ὑπ᾽ αὐτοῦ. ; 

γνοὺς δὲ καὶ αὐτὸς ὁ [Περσῶν βασιλεὺς Τισσαφέρνην αἴτιον 

“-΄ πο. τὰν ....".. 

τὰ δέκα Β. (ὐδίϑθι τοὺς δέκα. Υ. δ᾽ Αγησίλαος Β.}). Αρεδιααβ. (δου 
απο. αὔοῦ; 4:5. ᾿Αγησίλαος. 

ἀντιπαρετάξαντο] παρέξαντο Ἐ΄. ὡς] ὥστε 
22. ἔνθα δὴ ὁ Β.1) ΕἸ... Αροβι]αυβ. 24. ἔπεσον] ἐνέπεσον Α. ΑἸά., οοΥ- 

ἔνθα καὶ Ἐὶ. (βίον! ἔνθα δή. τ]σϑηΐθ 1. 
ὅτι τοῖς μὲν) ὅτι μὲν τοῖς Β΄. ὅτι ἔφευγον Β.Ὁ .Ε ΕΝ. Αροβιααβ. Ο6- 

τοῖς Ε΄ 
ἀπείη .Β.Ο.Π ἘΠῚ Αροβι]αιβ. ἀπήει 

Ε, ΑἸα. 
καιρὸν ΒΒ... ΕΝ1.Ν. Αρδβιαυβ. 

Οὐδίθυὶ καλόν. 
συν. ΡῖῸ ἕυν. Β.}. 
παρατεταγμένους] ἀντιτεταγμένους 

γροῖ5 Αρθβι]αιβ, δῦ ἸΘρο πα πΠ} ἀντι- 
ΖΠαρατετ. 

ὁπλιτῶν Λροβι]αιιβ. [ΔΓ] ἱππέων. 
““ Ῥ]Ο ΑΓ Οἢτι5 Αρ6811. ο. το: Καὶ τοῖς 
μὲν ἱππεῦσιν ἀναμίξας τὸ πελταστικὸν 
ἐλαύνειν ἐκέλευσεν ὡς τάχιστα καὶ 
προσβάλλειν τοῖς ἐναντίοις. ὥρα 185 
αἰϊαπὶ νἱαάθία δοίοσοπη 8661].᾽ 
5ΟΗΝ, 

ἐμβάλλειν] ἐκβάλλειν ΤᾺ. 

[οτ] ἔφυγον. ' 
καὶ πολέμια] καὶ πολέμια καὶ ποτά- 

μια Καὶ. 
ἄλλα τε] ἄλλ᾽ ἄττα Δ. Εἰ. ΑἸά., οοτ- 

τ]ρθηΐβ 1. ἄλλα τοι 1). ἄλλα τὰ Εἰ. 
χρήματα] ῬοΙΪγΦοΠα8 1]. ο. ὁ δὲ Λάκων 

κατέδραμε Λυδίαν καὶ λείαν πολλὴν 
κατέσυρεν. ἘΤΟΠίΠιιΒ: ρ586 Πγα ΠῚ, 
ἊὈ1 σαραῦ Ὠοβύμιπι ΓΘΡῊΪ ογαῦ, ᾿ΣΓαρΙ, 
ΟΡΡΓΙΘΒΒΙΒ] 06 4α] 1Π1Ὸ ἀρσοθαηΐ, ρθοὰ- 
ηϊὰ τορία μού οϑῦ. ΟΗΝ, 

εὗρε] Νοπαϊία [ποϑυτιηΐ. 146 δά 
ΟΥΠπ. 2. κ΄, δὲ 5ΌΗΝ, 

25. ἔτυχεν ὦν] Οὐοηίτα Π)ΙΟ΄ΟΥΙΒ 
14,80: ᾿Απὸ δὲ τῆς μάχης Τισσαφέρνης 
μὲν εἰς Σάρδεις ἀπεχώρησε. ὅΟΗΝ. 

αὑτοῦ] αὐτοῦ }}.1}. 

ΗΝ δυο. ἐν νὰ 
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εἶναι τοῦ κακῶς φέρεσθαι τὰ αὑτοῦ, ᾿"Γιθραύστην καταπέμψας 
ς ’, 9 -“- Α ’ ΄σ Α 7 6.Ψ ’ 

ἀποτέμνει αὐτοῦ τὴν κεφαλήν. τοῦτο δὲ ποιήσας ὁ ᾿ΓιΛθραύστης 

πέμπει πρὸς τὸν ᾿Αγησίλαον πρέσβεις λέγοντας, ὦ ἢ, ̓Αγησίλαε, 

ὁ μὲν αἴτιος τῶν πραγμάτων καὶ ὑμῖν καὶ ἡμῖν ἔχει τὴν δίκην' 

βασιλεὺς δὲ ἀξιοῖ σὲ μὲν ἀποπλεῖν οἴκαδε, τὰς δ᾽ ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ 
’ νος ’ ΕΣ Ἁ 8 - Ἁ 5 ΄ ς ’ 

26 πόλεις αὐτονόμους οὔσας τὸν ἀρχαῖον δασμὸν αὐτῷ ἀποφέρειν. 
ς ’, ; κι} ’ “ Ε “ἍἉ Ἷ “ 5 
ἀποκριναμένου δὲ τοῦ ᾿Αγησιλάου ὅτι οὐκ ἂν ποιήσειε ταῦτα ἄνευ 

τῶν οἴκοι τελῶν, Σὺ δ᾽ ἀλλὰ, ἕως ὧν πύθη τὰ παρὰ τῆς πόλεως, 
’ὕ ᾿᾿ 9 Α ’ ᾿ Α κ ᾽ Α Ἁ 

μεταχώρησον, ἔφη, εἰς τὴν Φαρναβάζου, ἐπειδὴ καὶ ἐγὼ τὸν 
᾿ ᾿ 

σὸν ἐχθρὸν τετιμώρημαι. Ἕως ἂν τοίνυν, ἔφη ὁ ᾿Αγησίλαος, 

ἐκεῖσε πορεύωμαι, δίδου δὴ τῆ στρατιᾷ τὰ ἐπιτήδεια. ἐκείνῳ 
, 

μὲν δὴ ὁ ᾿Γιθραύστης δίδωσι τριάκοντα τάλαντα' ὁ δὲ λαβὼν 
6] ’ ΄σ΄ ΄σ 

27 ἤει ἐπὶ τὴν Φαρναβάζου Φρυγίαν. ὄντι δ᾽ αὐτῷ ἐν τῷ πεδίῳ [26] 
ἄπ Ὁ κ Κύ , " Ἁ “ 2 λῷ ᾽᾿ Α ΄ 

τῷ ὑπὲρ Αύμης ἔρχεται ἀπὸ τῶν οἴκοι τελῶν ἀρχειν καὶ τοῦ 

ναυτικοῦ ὅπως γιγνώσκοι καὶ καταστήσασθαι ναύαρχον ὅντινα 

αὐτὸς βούλοιτο. τοῦτο δ᾽ ἐποίησαν οἱ Λακεδαιμόνιοι τοιῷδε 
΄ Ν 

λογισμῷ, ὡς εἰ ὁ αὐτὸς ἀμφοτέρων ἄρχοι, τό τε πεζὸν πολὺ 
“Ὁ 4 ’ὔ 5 5 ἃ ,, “- τὴ ,ὔ “ 7, ’ 

ἀν ἰσχυρότερον εἶναι, καθ᾽ ἕν οὔσης τῆς ἰσχύος ἀμφοτέροις, τὸ 
Ἁ 9 ’ “ “ 3᾽ ᾿ς ο ᾽ὔ Ἁ ἊΞ 

28 τε ναυτικὸν. ἐπιφαινομένου τοῦ πεζοῦ ἔνθα δέοι. ἀκούσας δὲ [25] 
΄ ἀχ , “ Α Ὡ , , κ- 

ταῦτα ὁ Αγησίλαος, πρῶτον μεν ταῖς πόλεσι παρήγγειλε ταῖς 

ἀποτέμνει) Α τηδίγα ᾿ηβυραίιβ. Ρὰ- 
τγβαί!46 Ἰηΐογίθοι:. [Ιοάουιϑ 1]. α. οἵ 
ῬΟΙγΦμΒ 7, τό, 41] ἀοἸ]ὰπι ΠδτΙγδῦ. 
5ΟΗΝ, 

πέμπει πρὸς τὸν ᾿Αγησίλαον πρέσβεις 
Β.1). Οδίουϊ πρέσβεις πέμπει πρὸς τὸν 
᾿Αγησίλαον. 

26. ἀποκριναμένου ΒΟΟΙΡΕ.Ν. Οοε- 
[611 ἀποκρινομένου. ““ Θ΄Π11115 Θδῦ ἸΟΟῸ8 
ΒΟΠΆ ὅ, 2) 22. Β5ΟΗΝ. 

ἐπειδὴ καὶ] ἐπειδὴ μὲν Α. ΑἸα, 
πορεύωμαι] πορεύομαι Ἐϊ. ΑἸά. 
δίδου δὴ Β.1). δίδου δὲ ἡ. (ὐείοεϊ 

δίδου. 
τὰ ἐπιτ] ἐπιτ. Υ. 
δὴ] δὲ Ε, 
τάλαντα] Πιοάογιβ 14, δο: Αὐτὸς δὲ 

τὸν ᾿Αγησίλαον πείσας εἰς ; λόγους ἐλθεῖν 
ἑξαμηνιαίους ἀνοχὰς ἐποιήσατο. ἰβοογᾶ- 
[68 ῬΑΠΟΡΎΓ. 6. 41: Τὴν μέν γε μετ᾽ 
᾿Αγησιλάου στρατιὰν ὀκτὼ μῆνας ταῖς 
ἑαυτῶν δαπάναις διέθρεψαν. 5ΟΗΝ. 
Φρυγίαν) Ιοάονιϑ: ᾿Αγησίλαος ἐ ἐπε- 

χείρησε μὲν εἰς τὰς ἄνω σατραπείας, ἐν 
δὲ τοῖς ἱεροῖς οὐ δυνάμενος καλλιερῆσαι, 
πάλιν ἀπήγαγε τὴν δύναμιν ἐπὶ θάλασ- 

σαν. ὅδε νἱᾶδ δὰ ὃ. 15. 56ΗΝ, 
27. Κύμης Β.1).1. (Οὐδίοτ! κώμης. 

““ Κύμην 50.616. Βαβι ΕΥ. Ῥογίαβ οἱ 
ΤηΘαΙοΥ Δ Ήθδηη Ἰη οΥργοίδίιγ, αιο Φρι- 
κωνῖτις οἴ [,ΑΥ1δΒα οἰΐδπη αἸοΐα [που]. 
Ηος τϑοθροσαηΐῦ [ Θοποϊανιβ οἵ ΐο- 
ΡΠ ΔΠΒ,1η ΠΌΔΙ ΘΠ ΠἸΟΠΤΙΠΊ ΠΔΥΡΊΩΘ 
Ἰοριίαν ΘὕΔτη Καυῆς 6Χ 1010 4, 1, 1Ο. 
αυϊάοτη Κύμην ἈΡΡΙΟΒΟ ῬτΟρίου ἴο- 
οὐπι [)]1Ο(Ο11 14, 79. ΒιρΡτα Ἰᾶτη 811- 
ἴπτη, Ὁ ΑρΌΒΠ]ατι8, βιτηα]αΐο ἴῃ (ὐδ- 
ΤΊΔΤΩ ΕἼ ΠΘΓΘ, ΟΠῚ (ΟΥΤΩΔΠῚ τ|56116 Ρ6Γ- 
νϑηϊββοῦ, Β. 10ο ἀθν θυ αν οὐ ΡΏΓΥρΊ Δ 
Ἰηνδαιϊι.᾽" ὅΟΗΝ, 

ἄρχειν καὶ τοῦ ναυτικοῦ] 5011 Αραβὶ- 
140 14 σοῃΠ]ρ1586, αὖ ΤΩ ΟΥ Π Ο]85515 
ΒΤ] 1111 ρουτηϊ ογούμσ, δηποίαϊ ΡΠι- 
ΤΟ. ο. το. οὐ Ραιιβαηαβ 2,9. 5ΟΗΝ, 

τοῦτο---ἄρχει) ἔγνωσαν γὰρ ὅθ᾽ οὕ- 
τω . 

ἀμφοτέρων] ἀμφότερα ἘΜ... ΑἸΑ., 
σοΥτιροηΐθ 1 

ἄρχοι Β.1). Οὐ είετὶ ΠΡΧΕΣ. 

28. παρήγγειλε) παρήγγειλταῖ ἘΡ 1: 
Ροϑὲ παρήγγειλε ογαδὶῦ Δα] [ὰ. 
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Υ - ἢ ῃ Ξ ᾿ ’ ἰς 
ἐν ταῖς νήσοις καὶ ταῖς ἐπιθαλαττιδίοις τριήρεις ποιεῖσθαι 
ς ΄ ε 4 ’ “ ’ Α 9 ’ ἢ ᾿ 

ὁπόσας ἑκάστη βούλοιτο τῶν πόλεων. καὶ ἐγένοντο καιναὶ, ἐξ 

ὧν αἵ τε πόλεις ἐπηγγείλαντο καὶ οἱ ἰδιῶται ἐποιοῦντο χαρί- 

29 ζεσθαι βουλόμενοι, εἰς εἴκοσι καὶ ἑκατόν. [Πείσανδρον δὲ τὸν 
΄“ Ἁ ᾿] Ἁ ’ὔ ’ ’ Α Α 

τῆς γυναικὸς ἀδελφὸν ναύαρχον κατέστησε, φιλότιμον μὲν καὶ 
“ ἰ 

ἐρρωμένον τὴν ψυχὴν, ἀπειρότερον δὲ τοῦ παρασκευάζεσθαι ὡς 
“- Α Ἷ Α .] Α Α τονε ᾿ ς 2 

δεῖ, καὶ [Πείσανδρος μὲν ἀπελθὼν τὰ ναυτικὰ ἔπραττεν" ὁ ὃ 
᾽Ἁ. Ἃ “ 4 ᾿ Ἐω" ᾿ Φ ᾿ 9 ’ 

γησίλαος, ὡσπερ ὡρμῆήσεν, ἐπὶ τὴν ϑρυγιίαν ἐπορεύετο. 

ΚΕΦ. Τ᾿. 

1 ὋὉ μῴώντοι Τιθραύστης, καταμαθεῖν δοκῶν τὸν ᾿Αγησίλαον 

καταφρονοῦντα τῶν βασιλέως πραγμάτων καὶ οὐδαμῆ διανοού- 

μενον ἀπιέναι ἐκ τῆς ᾿Ασίας, ἀλλὰ μᾶλλον ἐλπίδας ἔχοντα 

μεγάλας αἱρήσειν βασιλέα, ἀπορῶν τί χρῷτο τοῖς πράγμασι, 

πέμπει Γιμοκράτην τὸν Ῥόδιον εἰς Ελλάδα, δοὺς χρυσίον εἰς 

πεντήκοντα τάλαντα ἀργυρίου, καὶ κελεύει πειρᾶσθαι πιστὰ τὰ 

μέγιστα λαμβάνοντα διδόναι τοῖς προεστηκόσιν ἐν ταῖς πόλεσιν 

ἐφ᾽ ᾧτε πόλεμον ἐξοίσειν πρὸς Λακεδαιμονίους. ἐκεῖνος δ᾽ ἐλθὼν 

δίδωσιν ἐν Θήβαις μὲν ᾿Ανδροκλείδᾳ τε καὶ ᾿Ισμηνίᾳ καὶ [ὰ- 

λαξιδώρῳ, ἐν ἹΚορίνθῳ δὲ Γιμολάῳ τε καὶ Πολυάνθει, ἐν ΆΑργει 

δὲ Κύλωνί τε καὶ τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ. ᾿Αθηναῖοι δὲ καὶ οὐ μεταλα-[2 { 

ἐν ταῖς] ἐν τοῖς Α.Β.Ὁ. 
ἑκάστη ] ἑκάστους . 
καιναὶ] ε ΒΆΡΕΙ αἱ Εὖ. ΘΔ θΓη τη Πιι. 

κεναὶ 1. 
ἐπηγγείλαντο] ἀπηγγείλαντο Ἐ΄. 
ἐς] ὡς Υ.. 
20. ἀπειρότερον] Ῥ]αἰαγοἢιι8. οἱ 56- 

ΠΪΙΟΓΘΒ δῇ ῬγΠαΘηΠΟΓΘ5. δα 1586. αἱΐ. 
δα ΠΙτηϊπ5 ἔπι Αρ 5114] Ἰἢ 5.105 ἈΠΊΟΥ 
οὐ βύπα!πση ᾿ῃ διηϊοοβ ὅΟΗΝ. 

1. Τιμοκράτην] οτη. αἴ Ἰδοιιηὰ Υ, 
““ Ῥαυβδηΐϊαβ 3, 9. ΟΠ ΠΟΒίγΟ [δοϊῦ : 
Β64 ΡῬ]αΐΑγομιι5 Αὐίάχουχ. 9. 20. Ηου- 
τηοογαΐθμῃ ΔρΡΡΕ6]1αἱ.᾽ 5ΟΗΝ, 

Ἑλλάδα Β.0.}).Ε.1. Οὐδ] τὴν 
Ἑλλάδα. 

᾿ ἐλθὼν] ἐλθὼν 1.. 
πεντήκοντα τάλαντα] ΑρΘΒΙ]ατι5 ἩΪης 

ἀδοθιη τη ]]]}}}18 ΒΑΡ Ὶ  ΔΥΙΟΤΆΤη, πος δύ 
ΠΌΙΊΟΥΙΙΠῚ ΘΥΒΙ ΘΟ ΤΠ βαρ Υ10 81- 
ὨδίΟΤΠ, ΘΧΡΌΪΒαΙη 86. 6Χ Αϑίᾶ 6886 
α]θαΐ, ἀποίογθ Ρ] αὐτο ὁ. 15. δος 
Ῥθοιπηΐα Βθα] ΠΟ 685 οἰνι απ γεοᾶ- 
ΤΠ οἵ Ὀ6]] πὶ σοηΐγα [ΟΘ ΘΙ ΟΉΪΟΒ 
σοηοίζαντε, 50ΗΝ, 

᾿Ανδροκλείδᾳ] Ρ]αἰάτοῆτιϑ [ωγ8. 6.27. 
σης οαπῇ Ατηρ θο, Ῥαιιβδη 188 ]. 6. 
αὐτὴ [ϑιηθηϊα οὐ ΑἸ ρ ΙΓ ΠΘ 1 Π ΠΟΙΉΪ- 
παῖ. Ατηρ θιτη ἃ ὐραγίδη!θ ΠᾶΓ- 
ΤηΟΒ615 [ἢ σΔΥΘΘΥΘΓῚ σΟΠ] οἴ ΠῚ, οὗ ἔππΠῸ, 
ΟΠ ΘΧϑα]θ5. τραϊγθηΐ, Προγαίαχη, 5ε6- 
Ρααβ πουηϊηαῦ Ρ]αΐαγοηιιβ ὧἀθ ἀθηϊο 
ΒΟΟΥΔΙΒ. ἢ. 577 9, οὖ 1101. [ρ]Γ 
Βουιρύαγα Ατηρ Πθιιβ νοῦὰ 6586 ν]66- 
ἴὰγ. (ἀδἱαχιἀοστιπὶ ᾿βυηθηϊοθ ΒΌΡΘΓ- 
αϊθ86. σορποβοιζασ ᾿παϊάθῃ οχ Β]α- 
[ΆΓΟΠΟ Ρ. 577] Δ οἵ ρ»8ο Β. ϑοᾶ 
ΤηΪστιπι 1] ΟΟΟστιπ οὖ ατι6πὴ 18 δι 86- 
σαΐτιβ Π1Π1] ἀ6 ΠῚΒ. Ῥθοι 115 ὑγαάθγο, 
ἴῃ ααϊθιι8 ΧΘΠΟΡΠΟΙ ΟΥ̓] ΗΒ ΤΠΆΧΊΤΗΪ 
ΔΟΟΙΙΒΔ ΠΟΙ ΟΟΟΑΒΙΟ θη. 5101 ΤΘΡΘΙΓΙΒΒ6 
ν βιι5 οδί. ΟΗΝ, 

Ταλαξιδώρῳ] Ταλαξίᾳ δῶρα Υ. 
Πολυάνθει) [πιπάοηη ποιηϊπαῦ ἼΠιι- 

ὅγο; 2..,34. ΟΌΗΗΙΝ.: 
Κύλωνι ΒΕ, Κώλωνι Κα. (Οὐδίοτὶ 

Κύκλωνι. ““Ῥαιιϑαηϊαβ ΟὙ]Ἱοπθῖὴ οἵ 
Θοσδιηδπη Ποιηϊηδΐ, οαἾτ5. ΠΥ] Ρδιιοὶ 
Κύκλων." ΒΟΉΝ, 

2. ᾿Αθηναῖοι καὶ οὐ μεταλαβόντες 

ῳ,». 

᾿ 



395. 

Ὁ 

ΒΕΒΥΤΙΤ ΟΑΒΟΥ, ΤΣ 

“ , ’ “ ᾿] Ἁ ’ 

βόντες τούτου τοῦ χρυσίου ὅμως πρόθυμοι ἧσαν εἰς τὸν πόλε- 
ἃς ,ὔ ’ ΕῚ “-“ ΕΣ θ « Α δ) ὃ ’ Α 

μον, νομίζοντές τε αὐτΤῶν αβρχεσ αἰ. Οἱ μὲν Οἢ εξάμενοι ΜΙ 

χρήματα εἰς τὰς οἰκείας πόλεις διέβαλλον τοὺς Λακεδαιμο- 
, δι ιν ἫΝ , " - "αὶ 

νιους᾽ ἐπεὶ οεἐ ταυτας εἰς μισος αὐτῶν προηγάγον, συνιστασαν 

καὶ τὰς μεγίστας πόλεις πρὸς ἀλλήλας. 

’ κ 

τις ἄρξει πολέμου, οὐκ ἐθελήσουσιν οἱ Λακεδαιμόνιοι λύειν τὰς 
ν Ἁ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿] 

σπονδὰς προς τους συμμάχους, πείθουσι Λοκροὺς τοὺυς Οπουν- 

, ᾽ κ ᾽ ’, Φ “.»ἦὕ, πὰ ὅν: α 
τιοὺυς εκ τῆς ἀμφισβητησίμου χώρας ὠκευσι ΤΕ και εαῦστοις 

ἢ ᾿ Ἷ “ ’ 
χρήματα τελεσαι, νομίζοντες τους (Φωκέας τουτου γενομένου 

ἐμβαλεῖν εἰς τὴν Λοκρίδα. ἡ καὶ οὐκ ἐψεύσθησαν, ἀλλ᾽ εὐθὺς οἱ 

Ῥαιυιβαηϊαβ αἷῦ ΑΥΠΘμ]θη865 θρῃδ] τη 
εὐ ᾿ιρ!ογαΐθμ, σακέσφορον ΔρΡΡεΙ]δίτιτη, 
Ραγίθιη ρθοιηϊθδ δἰϊαη δΔΟςΟΘρΙ886. 
5ΟΗΝ, 

τούτου οτη. Ὁ. 
νομίζοντές τε αὐτῶν] ἐνόμιζόν τε 

αὑτῶν τὸ ἄρχεσθαι Τ,ΘΟΠΟΪάνΊι8, 1. 68. 
Ρυϊαθαπί, ϑιιὰ8 ραγίθϑ 6886 Ὀθ]] Τὴ 
ΔΒΡΙΟα]. (Οὐπΐτα Μογιβ ααυςάδιη 
ΘΧΟΙΊΙ556 Ραΐαΐ, ας οἰποοσθηΐ ἤπης 
ΒΘΏΒΙΙη : αποα Θχιβυτηαθδηΐ 1π6]ρ- 
ὨλΤὴ 56 6856. 5810 Δ]ΙΟΥΤη 6586 ηρΡ6- 
Το, 50 ποεῖ [ιδοθαςοιηομπιοσιιη. Ἐδοίθ. 
Ιστῦαν [ογίαββθ ᾿Ἰπβουθηάπτη ἀνάξιον. 
Ηιις [δοὶϊξ Ἰηΐτα ὅ. το. ὅϑ'8α ὈΥΘΨΙΟΥ 
ΓΑΙ ΘΠ ΠαΔΠΑῚ αὐτῶν τὸ ἄρχειν 658{. 
5ΟΗΝ. ΑἸΐζογα ροβοὶξ τὸ ῥγῸ τε. 

διέβαλλον Β.1).Ν). Οὐδίετι διέβαλον. 

4. ἄρξει Β. ἄρξει ΕΒ. Οεΐετ! ἄρξοι. 

σπονδὰς] ἘΠδρεοίοηαπιβ ν]αθδίι 8Γ- 
συ, αἵ ρυὰ ῬΒαογά. ὕ; ΤΟΙΣ Καὶ 
᾿Αθηναῖοι ᾿Δργείοις “τριάκοντα ναυσὶν 
ἐβοήθησαν, αἵπερ τὰς σπονδὰς φανε- 
ρώτατα τὰς πρὸς τοὺς Λακεδαιμονίους 
αὐτοῖς ἔλυσαν, ᾿1ὈΥῚ τηπ]1] οτηϊ{πηΐ 
τὰς ΔἸζοΓΠη οὖ τούς. ]Ἰ)1ΟΟΥ. 12, 8 
οχίγ. : Λακεδαιμόνιοι τὰς σπονδὰς ἔλυ- 
σαν τὰς πρὸς ᾿Αθηναίους. δθα ΤΒα- 
ογά. ὃ» ότ 1τηϊϊ.: Ὅμως γὰρ τὰς σπον- 
δας ὥκνουν λῦσαι πρὸς τοὺς Λακεδαι- 
μονίους, ὨΪΒ] ΘΧΟΙαΙ τάς. 

ἑαυτοῖς---τελέσαι] Ῥεγποί ἑαυτοῖς 
δα Τοογοβ Ορυηΐίοβ. Ραιβδηΐαβ 2, 
9. [μοοἿ οχ ΑἸΡΠΪβ8ἃ Ἰη τΠπτη Ὀ6}}} 
θοθσαηί : Τοῖς “γὰρ δὴ Λοκροῖς ἡ πρὸς 
τοὺς Φωκέας ἐτύγχανεν οὖσα ἀμφισβη- 
τήσιμος γῆ. ἐκ ταύτης τόν τε σῖτον 
ἀκμάζοντα ἔταμον καὶ ἤλασαν λείαν 
ἄγοντες. ϑοᾶ Ατηρ ϊββα τηδχίτηδ {π|ξ 

Τιοοτόσιιπη (ὐΖο]αγαχη οἰνιίαβ. Ηδης 
ἸΠΡΥ ΙΩΒ. ΘΟ ΓΟ Βίατη (6. ἀρτὶβ Πδ- 
θυΐδβε. οαπῇ ῬΠΟΟΘηβιθιι8 αἱῦ Ραιβὰ- 
ΠἷαΒ ; δίαιιθ 'ρϑαὰ ΑἸηρ βδα νἹἀθίιν 
ἴῃ ςοπίτογογβία Γαῖ886 Ἰηΐο ῬΏΟΟΘΠδ68 
εὖ ΙοοῖοβΒ. Ηετγοαοίτιβ 8, 22: ἴΑμ- 
φισσαν πόλιν τὴν ὑπὲρ τοῦ Κρισαίου 
πεδίου οἰκεομένην. ο. 26 τὴν Λοκρίδα 
νοοῖ. ΤὨυογαϊαθβ 52, τοι. δα [,0- 
ΟΥῸΒ ΟΖΟ]α5 ΑἸ ΡΠΙΒΒΘΏ568 ταΐοσί, δα- 
6 η8 608 οὕτη [ΔΟΘα ΘΙ ΟΠ} ἔθοϊβ88 
διὰ τὸ τῶν Φωκέων ἔχθος. ΤιοοΥ] οἱ 
᾿Αμφισσεῖς ἀρτγυτη Ο]1πὴ ΟἸΓΓΠΘΘΟΤΊΙΙΩ 
οὖ Οτδυρδααγπη δχβθουαίατη 80 
Ατηρ] ογοηθιιβ ΘΧΘΟ]Θγα σορογαηί. 
Οοπΐ. “ῳβομίηθβ. οοηΐτα (Οἴθβιρῃ. ρ. 
504, ΠῚ ΠΙδίογϊα ἃρτϊ πατταίαγ. Η]πο, 
4] Ερατηϊποπάδιη 1ηΐθ ἔθ οῖ888 86 Ἶδο- 
ἰαραῖ Εὐπποπδτητιθ ΑἸ ΡὨ]Β86 818, Π6- 
ΤΌΪΟΟΒ ΠΟΠΟΙΘΒ Ὡδοίτβ Γαϊ ἀραα ΡΠο- 
6ΘΏ565, δασίογα ΡΒ] αΐαγομο ἴῃ Ατηδ- 
[οΟΥΟ Ρ. γότ 1). [106 τϑρίομθ Ἵοοπίτο- 
γψεΣθα ΟΠ: ΜΉΠ . ΤΌΤ. ὙΟΙ. Ὁ: Ρ: 
534. 6. 866.7 Ῥτο τελέσαι ΜοιΒ ἐχ 
Ἰοοο Ῥαιβδηϊοθ σοι ραγαῖο Ἰθρθηάττη 
σοηβοθαΐ ἁρπάσαι ααὖ λαμβάνειν. [ὰ- 
ΟἸΠΠτηὰ οϑῦ θη αῖο ἐλάσαι. 8 6]- 
Ἰᾳτη ἢϊς ἀδβουρύσχη 616] βοϊθθαΐ Βω- 
ΟἸΠΟΊ ΠῚ. ΕΡΗΝ Πθς πᾶχραΐ 1)10- 
αοΥτιβ 14, 8. 50 ΟἸγτηριααθ οὐ, 1. 
5ΟΗΝ. ΒΑνουίηαϑ8 Ρ. 1740, 44: Τε- 
λεῖν καὶ τὸ εἰσπράττειν καὶ ἀπαιτεῖν. 

ϑεα ὶς βουιρίαγατη βαβρθοίατη τα αϊξ 
οὔδιη αιοά τελέσειν ῬΓ. ἔαϊξ ἴῃ Β., 
πΠ6 16 ΘΔ 16ΠῚ τᾶ ητι8 ἴδοι τελέσαι. ΕἸ 
νοσιτη νἹἀθίν ἐλάσαι δαΐ λεηλατῆσαι, 
αὖ 4, 8, 20: Ἔκ τῶν οὐ προσχωρου- 
σῶν (πόλεων) λεηλατῶν χρήματα τοῖς 
στρατιώταις παρέχων, ἘΠῚ παρέχων 

οτηϊζτπιηΐ ΠΠΡΥῚ ΟΡΕΙΗΙ. 

Ν 

1[3] 
“-“ “ , 

ΤΓιγνώσκοντες δὲ οὗ ἐν ταῖς Θήβαις προεστῶτες ὅτι εἰ μή 
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Φωκεῖς ἐμβαλόντες εἰς τὴν Λοκρίδα πολλαπλάσια χρήματα 
“- Α 

4ἔλαβον. οἱ οὖν περὶ τὸν ᾿Ανδροκλείδαν ταχὺ ἔπεισαν τοὺς [4] 

Θηβαίους βοηθεῖν τοῖς Λοκροῖς, ὡς οὐκ εἰς τὴν ἀμφισβητήσι- 
3 Ε 9 ᾿ ς ,ὔ , ᾿ ,ὔ 2 

μον, ἀλλ᾽ εἰς τὴν ὁμολογουμένην φίλην τε καὶ σύμμαχον εἶναι 
΄“- “- ’ 

Λοκρίδα ἐμβεβληκότων αὐτῶν. ἐπεὶ δὲ οἱ Θηβαῖοι ἀντεμβαλόν- 
ε) Α ’ Ἂ ἤ Α ὁ 8 Α ε ΄“ ’ 

τες εἰς τὴν Φωκίδα ἐδήουν τὴν χώραν, εὐθὺς οἱ Φωκεῖς πέμπουσι 
»" »- ἤ 

πρέσβεις εἰς Λακεδαίμονα καὶ ἠξίουν βοηθεῖν αὐτοῖς, διδάσκον- 
ζυ Α 

τες ὡς οὐκ ἤρξαντο πολέμου, ἀλλ᾽ ἀμυνόμενοι ἦλθον ἐπὶ τοὺς 

5 Λοκρούς. οἱ μέντοι Λακεδαιμόνιοι ἄσμενοι ἔλαβον πρόφασιν [5] 

στρατεύειν ἐπὶ τοὺς Θηβαίους, πάλαι ὀργιζόμενοι αὐτοῖς τῆς 
“. “" ’ ’ Α 

τε ἀντιλήψεως τῆς τοῦ ᾿Απόλλωνος δεκάτης ἐν Δεκελείᾳ καὶ 

τοῦ ἐπὶ τὸν Πειραιᾶ μὴ ἐθελῆσαι ἀκολουθῆσαι. ἠτιῶντο δ᾽ 
«- τι 

αὐτοὺς καὶ Κορινθίους πεῖσαι μὴ συστρατεύειν. ἀνεμιμνή- 
ἥ 

σκοντο δὲ καὶ ὡς θύειν τ᾽ ἐν Αὐλίδι τὸν ᾿Α γησίλαον οὐκ εἴων 
σ΄ “ ᾿ , μι 

καὶ τὰ τεθυμένα ἱερὰ ὡς ἔρριψαν ἀπὸ τοῦ βωμοῦ καὶ ὅτι οὐδ᾽ 
Α κ 

εἰς τὴν ᾿Ασίαν ᾿Αγησιλάῳ συνεστράτευον. ἐλογίζοντο δὲ καὶ 

καλὸν καιρὸν εἶναι τοῦ ἐξάγειν στρατιὰν ἐπ᾿ αὐτοὺς καὶ παῦσαι τῆς 

ἰς αὐτοὺς ὕβρεως" τά τε γὰρ ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ καλῶς σφίσιν ἔχειν εἰς αὐτοὺς ὕβρεως τε γὰρ ἐν τῆ ίς ς χειν, 
“ “΄ “ 

κρατοῦντος ᾿Αγησιλάου, καὶ ἐν τῆ ᾿Ἑλλαδι οὐδένα ἄλλον πό- 

ὄλεμον ἐμποδὼν σφίσιν εἶναι. οὕτω δὲ γιγνωσκούσης τῆς πό- [6] 
“. ’ 

λεως τῶν Λακεδαιμονίων φρουρὰν μὲν οἱ ἔφοροι ἔφαινον, Δύ. 
κ 

σανδρον δ᾽ ἐξέπεμψαν εἰς Φωκέας καὶ ἐκέλευσαν αὐτούς τε τοὺς 

4. ἀμρλογοιμθιν φίλην] Μιάδ δὰ 
2, 3; 38. 5ΟΗΝ, φίλην οτα. Ε. ΑἸα., 

πεῖσαι) ποιῆσαι Υ. 
θύειν τ᾿] Μοτιιβ τε ραΐαῦ 6886 α6- 

σουρθηίθ 1. 
ἀντεμβαλόντες] ἐμβαλόντες Υ. 
ἤρξαντο] ἦρξαν ΚΟΘΡΡδπιιβ, πὖ 5. 2. 
5. δεκάτης) Φυβθπιιβ 5, τι: ““ [ἡ- 

ἴογθα ΠΟ ΌΔ ΠῚ (ΟΣ ΓΒ] τι Ἰοραίοβ δὰ 
ΤιΔοραφουηοηϊοβ τηϊζπηΐ, αὶ οχ τηᾶ- 
ΠὈ118 ῬΟΥΓΟΉΘΙῚ ῥγαάα ΘΟΙΩΠΊΙΙΠ1Β 
Ὀ6111 ρουϊουπααθ ροίθγθηῦ. Οαΐριι8 
ΠορδῖΒ ποὴ αυϊάθπη ἀροῦίθ Ὁ] στὴ 
δανουβθαβ [Δοθαθοιθοηϊοβ αθοθυππηΐ, 
566 δ ο 1015. ΔΗΪΠ18. ἰδηΐδιη ᾿γᾶ πη 60Π- 
οἰρίαπῦ αὖ βιθθββθ Ὀθ] τὴ ἰπί6]]]1ρῚ 
Ροβϑεῖ. ̓ ῬΡΙυδαγοῆιιβ Πυγβδπαιτὶ ο. 27: 
Οἱ Θηβαῖοι μόνοι τῆς δεκάτης ἀντε- 
ποιήσαντο τοῦ πολέμου, τῶν ἄλλων 
συμμάχων ἡσυχαζόντων, καὶ περὶ χρη- 
μάτων ἠγανάκτησαν, ἃ Λύσανδρος εἰς 
Σπάρτην ἀπέστειλε. ΘΗΝ, 

ἐπὶ τὸν Πειραιᾶ) Οὐοηΐ. 2, 4, 30. 

Ἰθηάττη τπὖ Βαρογἤππτη ; ΘΡῸ ν͵Ὸ θύ- 
οντὰ τηδ] τη, απο παθοῖ Ε. Οοηξ. 3: 
4; 4. ΘΟῊΝ. θύαντ᾽ ἘΚ δας 
8160 ΤΕρΡΘ τὴ νἱθ 5, 2, 2 οὗ 8. 

τεθυμένα ἱερὰ] Ῥαιυβαπὶαβ: Τῶν 
ἱερείων καιόμενα ἤδη τὰ μηρία ἀπορ- 
ρίπτουσιν ἀπὸ τοῦ βωμοῦ, 53, 9, Ὁ] 
ΡΙϑίοσ Θά ποβ. οὔϊδτη (ΟΣ ΠΙΠ]ΟΒ, 
Αὐρίνοβ οἵ Αὐἰπθηϊθηβοθ Αρθβιδιση 
ἀποθη ἴῃ Αϑἰᾶτη ΠΟῚ βθοιῦοβ {π|586 
αἰ. 5ΟῊΗΝ. 

᾿Αγησιλάῳ συνεστράτευον ΒΤ. 
Οδἰοσὶ ξυνεστράτευον ᾿Αγησιλάῳ. 

καλὸν] ϑιρατίαπι νἱἀοίιγ. ὙΊΑ. ὁ. 4, 
22. ΒΟΉ“ Ε, Ῥιοάογ. 19, τό: Νο- 
μίζοντες εὔθετον ἔχειν καιρὸν ἔπεισάν 
τινας τῶν τηρούντων αὐτοὺς λῦσαι. 

πόλεμον ἐμποδὼν] ἐμποδὼν πόλε- 
μονΐῦ. 
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Φωκέας ἄγοντα παρεῖναι καὶ Οἰταίους καὶ ᾿Ηρακλεώτας καὶ 

Μηλιέας καὶ Αἰνιᾶνας εἰς ᾿Αλίαρτον. ἐκεῖσε δὲ καὶ Παυσανίας, 
“ » ς - ’ ’ “ ε " 

ὅσπερ ἔμελλεν ἡγεῖσθαι, συνετίθετο παρέσεσθαι εἰς ῥητὴν 

ἡμέραν, ἔχων Λακεδαιμονίους τε καὶ τοὺς ἄλλους [Πελοποννη- 
, ΦΎΩΝ Α ’ », Ν ’ὔ ΕΙ 

σίους. καὶ ὁ μὲν Λύσανδρος τὰ τε ἄλλα τὰ κελευόμενα ἔπραττε 

ἡ καὶ προσέτι Ὀρχομενίους ἀπέστησε Θηβαίων. ὁ δὲ ΠΠαυσα- [7] 
, ΕἸ Α Ἁ ὃ ’ " ; 3 ΄. ’ » Ἵ" ’ 

νίας, ἐπεὶ τὰ διαβατήρια ἐγένετο αὐτῷ, καθεζόμενος εν 1 εγεᾳ 

τούς τε ξεναγοὺς διέπεμπε καὶ τοὺς ἐκ τῶν περιοικίδων στρα- 
’ὔ ’ὔ 9 ’ Α ΄σ΄ ε ’ 5 ’ 

τιώτας περιέμενεν. ἐπεὶ γε μήν δῆλον τοῖς Θηβαίοις ἐγένετο 
“ Ε] “- « γι ὃ ’ Ε] Α ’ φ΄ »ς ’ὔ 

ὅτι ἐμβαλοῖεν οἱ Δακεδαιμοόνιοι εἰς τὴν χώραν αὐτῶν, πρέσβεις 

ἔπεμψαν ᾿Αθήναζε λέγοντας τάδε. 
5 3 ω ] “ 

δι. Ὁ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, ἃ μὲν μέμφεσθε ἡμῖν ὡς ψηφισαμένων 
Ἁ Α . “ 9 “ ’ “ ’ ς " “ 

χαλεπὰ περὶ ὑμῶν ἐν τῇ καταλύσει τοῦ πολέμου, οὐκ ὀρθῶς 

μέμφεσθε: οὐ γὰρ ἡ πόλις ἐκεῖνα ἐψηφίσατο, ἀλλ᾽ εἷς ἀνὴρ 
“ εἴ ἂρ ’ 3 ω , Ἷ Φ Α 

εἰπεν, ος ετύχε ΤΟΠΤΕΟ ΕΜ ΤΟΝ συμμάχοις καθήμενος. ΟΤΕ δὲ 

[8] 

’ ς “ ε Δ ὃ ’ ΘΕῈ Ν Π “ ᾽ 

παρεκάλουν μας οἱ ακεθδαιμόνιοι ἐπὶ τὸν ἱϊειραιᾶ, τότε 
“ ς ’ ς , κ ’ ᾿] “" τονὲ. ΄“-“ 

ἅπασα ἡ πόλις ἀπεψηφίσατο μὴ συστρατεύειν αὐτοῖς. δι᾿ ὑμᾶς 

οὖν οὐχ ἥκιστα ὀργιζομένων ἡμῖν τῶν Λακεδαιμονίων, δίκαιον 
ΡῪ “- ς ΄“ ΄ ’ “᾿. Α 

9 εἶναι νομίζομεν βοηθεῖν ὑμᾶς τῆ πόλει ἡμῶν. πολὺ δ᾽ ἔτι μαλ- 
-'. Ἷ ΄- 9 9᾽ ω ’ ᾿ οὖ Α 

λον ἀξιοῦμεν, ὅσοι τῶν ἐν ἄστει ἐγένεσθε, προθύμως ἐπὶ τοὺς 

δηΐθ Ταγέα ΡῖῸ Τεγέᾳ. 
περιοικίδων Β.})..1.. Οδίοτϊ περι- 

οικίδων πόλεων. 
δῆλον τοῖς} δῆλον ἦν τοῖς Ἐκ, οπηϊ- 

ἴ6η8 οὐπῃ 1. ἐγένετο Ροβί Θηβαίοις. 
ἐμβαλοῖεν] ἐμβάλοιεν Β. Ὁ. (ὐείοΙ] 

ἐμβάλλοιεν. 
᾿Αθήναζε)] ΑΥ̓ΠΘΠΙΘΠ565 ἴπης Ἰαραΐοβ 

τηϊβούδηΐ δα [,ΔΟΘ ΘΟ Π]ΟΒ5, ΤΟρ ΓΙ 

6. Οἰταίους] 1)6 (Εϊἴ618 ἀἸςοίυΓ 1η- 
ἔτα δα ἤποιη μυΐιβ ΠὈτὶ. ΟΗΝ. 

Ἡρακλεώτας] Ἡρακληώτας Β. εἃ- 
ἀοτὴ τηϑητι. 

Αἰνιᾶνας] Αἰνειᾶνας 1)... Αἰνιῶνας Κὶ. 
᾿Αλίαρτον Β. 5ΕΡῖ1ι|8. 
ἔμελλεν] ἤμελλεν Β. 
ἡγεῖσθαι] ἐνηγεῖσθαι ΑἸΑ., 

ϑοηίο 1. 
ΟΟΥΤῚ- 

συν. Ῥ͵ΓῸ ἕυν. Β.}Ὁ. 
Πελοποννησίους Β.0.Ε.1.ν. Οδίουϊ 

ξυμμάχους τῶν Πελοποννησίων. 
ἀπέστησε] ἐπέστησε Β. 
ἀπέστησε Θηβαίων) Α]1ὰ Ἰηΐογῖη, 8ο- 

οἸἀογαηΐ, νϑ] Ὁ] ραρτια οατη “ΠΟΘ ΔΠ18, 
αὯ(θ χιαὰ Ρ]αίάγοῆιιβ ἴῃ ἈΡορβίμερτη. 
Ρ. 238 ΒΕ: Λύσανδρος ἐ ἐρωτώμενος ὅπως 
ὁ Χάρων ἐνίκησεν αὐτὸν, τᾷ πολυμα- 
χανίᾳ εἶπεν. ΒΟῊΝ. 

Τ' ἐγένετο αὐτῷ] ἐθύετο. 
ἐν Τεγέᾳ ΕΝ. (ὐδίοι] ἐν τῇ Τεγέᾳ. 
Τεγέᾳ] Ῥαυβδῃ δ8 3ρτι5.:.4.. Παρὰ 

Τεγεατῶν καὶ ἐξ ᾿Αρκαδίας τῆς ἄλλης 
ἀθροίζων δύναμιν. ΞΟΗΝ. 

ξεναγοὺς ξαναγοὺς Β. οἵ ῥράᾶ1]10 

τὖ ᾿ΌΓ6 οἵ αἸβοθρίδιοθ γ68 γϑροίογθηΐ, 
αὰο5 [,ΔΟΘα θη} σοπίθιηΐοβ ΘΓ 
" αἸτηἸϑουιιηΐ, ἁιιοίοιθ Ραιιβδηϊα 2,90, 

5ΟΗΝ,. 
ΡΤΝΝ τοιάδε 1.ΥΌ. 

8. μέμφεσθε) μέμφησθε, βετὶρίο 8ὲ- 
ΡΕΙ θε, 568 τηοχ αε]εΐο αι, Β. 

ψηφισαμένων Β.Η. Οὐἰεἰοσὶ ψηφι- 
σαμένοις. 

εἷς ἀνὴρ] ΕγϊΑπίΠ65, 48 40 βιιρτα 
δα 2, 2,910. Ξ5ΟΗΝ,. 

τοῖς συμμάχοις καθήμενος) ἴῃ οοη- 
5110 1 ΔΟΘα θη ἸΟυ δῇ ΒΟΟΙΟΓ ΤΩ 
864θηβ. 5ΟΗΝ, τοῖς οῃ. ΕΝΥ. ΑἸΑ., 
ΘΟΥΤΙρΟΠΠΡα8 Η.1]. 

δ᾽ ἔτι] δέ τοι Υ. 

Ν 2 
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Λακεδαιμονίους ἰέναι. ἐκεῖνοι γὰρ καταστήσαντες ὑμᾶς εἰς ὀλι- 
“ ΄ Υ 

γαρχίαν καὶ εἰς ἔχθραν τῷ δήμῳ, ἀφικόμενοι πολλῆ δυνάμει 
« « - ’ «ε Ὁ“ “ ἢ - ΕΥ̓ Ἁ Α ᾿ 5 

ὡς υμιν σύμμαχοι παρέδοσαν υμας τῳ πλήθει ὧστε τὸ μεν ἐπ 
εἰ ’ κ ς ᾽’ ε δὲ δῆ «ς δ ΕΚ “ 2 Α 

Τοεκείνοις εἶναι ἁἀπωλώλειτε, Ο ὁε ὁῆμος οὑτοσὶ ὑμᾶς ἔσωσε. και 

μὴν ὅτι μὲν, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, βούλοισθ᾽ ἄν τὴν ἀρχὴν ἣν πρό- 
᾿] ’ ο “- ᾿] ’ θ " ΄σ δὲ “ 

τερον ἐκέκτησθε ἀναλαβεῖν παντες ἐπισταμεθα᾽ τοῦτο ὃὲ πῶς 
΄“ 4. δ , « " κὰ Α “- « 4. ’ κὃ ’ 

μᾶλλον εἰκὸς γενέσθαι ἢ εἰ αὐτοὶ τοῖς ὑπ᾽ ἐκείνων ἀδικουμένοις 

βοηθοῖτε; ὅτι δὲ πολλῶν ἄρχουσι, μὴ φοβηθῆτε, ἀλλὰ πολὺ 
σ΄ " κ - ᾿" , Ψ ἩΡΌ τ. “- “ , 

μᾶλλον διὰ τοῦτο θαρρεῖτε, ἐνθυμούμενοι ὃτι καὶ ὑμεῖς ὃτε πλει- 
᾿] ’ ει “ .] 

στων ἤρχετε, τότε πλείστους ἐχθροὺς ἐκέκτησθε. ἀλλ᾽ ἕως μεν 
" ω , ᾿] «- , Α νι ς “-“ 5», ὌΧΣ Α 

οὐκ εἰχον ὅποι ἀποσταῖεν, ἔκρυπτον τὴν προς υμας ἔχθραν επεὶ 
, , , , " Ω 4 Ἐν Ἐὰ 

δέ ὝὟΞ Λακεδαιμόνιοι προέστησαν. ΠΟΤΕ ἐφηναν οια περι υμῶὼν 

3 3, Ἁ “- “ἡ Ἁ ’ὔ ςε “-“ Ἂ 

ΤῚ εγιγνώσκον. καὶ νὺν γε, ἂν φανεροῖ γενώμεθα ἡμεις τε και 

ε Ξ- ὃ κ ᾽ ᾿ Δ ὃ , 3 Ὁ 
υμεις συνασπιόουντες εναντιὰ ΤτΤοις ακΚεοαιμονιοίς. εὖ ἰστέε, 

- “ς “ ’ 

ἀναφανήσονται πολλοὶ οἱ μισοῦντες αὐτούς. ὡς δ᾽ ἀληθῆ λέ- 
Ν ς ἢ 3 ἘΝ ’ ’ ᾿ "δ 

γομεν, εαν ἀναλογίσησθε, αυτικα γνώσεσθε. τις γὰρ ἤθη κατα- 
’ εἶ ΄“ Ψ ὔ ἡ 3 Ἄ ω Ἁ ᾿ς -“» 

λείπεται αὐτοῖς εὐμενής ; οὐκ ᾿Αργεῖοι μὲν ἀεὶ ποτε δυσμενεῖς 
ΟῚ - ς ’ ἐν “οι κ, Α “- 3 Ψ κ ’ὔ 

[2 αὑὐτοις υπαρχουσιν Ὁ Ηλεῖοί γε μήν νυν ἐστερήμένοι καὶ γχωρας 

πολλῆς καὶ πόλεων ἐχθροὶ αὐτοῖς προσγεγένηνται. Κορινθίους ᾿ χῦρ ρ ρ 

δὲ καὶ ᾿Αρκάδας καὶ ᾿Αχαιοὺς τί φῶμεν, οἱ ἐν μὲν τῷ πρὸς 
τς ,ὔ ᾿ 6 ἀν ΝΣ ΄ “ ο ΄ 

ὑμας πολέμῳ μαλα λιπαρούμενοι ὑπ᾽ εκείνων πάντῶν καὶ πόνων 
κ , ᾿ ᾿ “ κ ἃ. νι φν 

και κινδύνων καὶ τῶν δαπανημάτων μετείχον, επτει ὃ ἔπραξαν 

ἃ» ᾽ὔ ε Δ ὃ Ν , “«ἼῸΣ “ “ “ ἍἋ , 
ἅ ἐβούλοντο οἱ Λακεδαιμόνιοι, ποίας ἢ ἀρχῆς ἢ τιμῆς ἢ ποιων 

᾿ «- Α ᾿ 

χρημάτων μεταδεδώκασιν αὐτοῖς : ἀλλὰ τοὺς μὲν εἵλωτας ἀρ- 

ἀπωλώλειτε] [101] ἀπολώλατε. Ῥτ- 
δαί ααΐθτη ἔογίαββθ ἀπωλώλετε. 

1ο. ἐπιστάμεθα] ἐπιστά... μεθα, Ἰ11- 
[6ΥῚ5 ἀπαῦτιβ Θγα 818, ᾿πίθυ απδ5 α ἔα 
νοὶ λ, Β. 

βοηθοῖτε] βοηθεῖτε  . 
δέ γε] δὲ Υ. 
11. καὶ νῦν γε] καὶ νῦν Ν. 
συνασπιδοῦντες Β.1). ξυνασπιδιοῦν-- 

τες Δ... ΑἸὰ., ξυνασπιδιῶτες [. (ὐδίοΥ] 
ξυνασπιδοῦντες. ““ Τηΐτα 7, 4, 22. 16- 
σα συνασπιδοῦντες 51η6 1}1ὰ νᾶ- 
γτἱϑίαίϊθ. Αὐιβίορῃαποβ Δομαση. 908 
ἐνασπιδώσομαι οὐ ῬὮΠ]Ο ἐπασπιδώσο- 
μαι αἰχι!.᾽" ΒΟΉΝ, ΝΙβὶ ἢϊς χυαοχαθ 
ΒΟΙΊΡβογαΐ ἐνασπιδώσεται, αὖ αἸχὶ δα 
ΙΘΡΠδηὶ ΤΠ68. 

12. καὶ χώρας πολλῆς Β.Ώ.ΕΜΗ.Υ. 
καὶ χώρας 1. ΟὐείετΥἹ χώρας. ““ΠΙυῆ 
ΡΙΌΡΟ, π6 ΕἾ6] οὐηηὶ ρίαπθ ἴθυτὰ Ργ]- 
γαῦ! [πἰ888 ἀἸοδηΐαν." 50ΗΝ, 

αὐτοῖς] καὶ αὐτοῖς Υ͂. 
λιπαρούμενοι βοῖο αδίοπαϊ ΡΟΒ856: 

5664 τη]ῖ0 πηΔρῚ5 Βαϑρίοῖϊο οὐἱὶ Ατοᾶ- 
ἄυτη ἴῃ [,Δοραφοιηοηὶοβ ιιροὈϊζαγ, 5] 
Ἰερὰβ ταλαιπωρούμενοι. ΒΟῊΝ, [πὰ- 
Ὧ15 ΘσΟΠ͵]θοίγχα. 

καὶ τῶν] καὶ Ἦ..,, αὐ Μοτι8. 
δ᾽ ἔπραξαν) δὲ πράξαντες Υ. 
εἵλωτας] Απροὶ οἀϊπτη χαρά πὸπ 

ΑΓΔ ΠΟ5. Π6Ο περιοίκους, 5Βεὰ Ηε- 
Ἰοΐθβ τϊτ] αἱ Παιτηοβῖαβ ἃ [,866- 
ἀφθιη 8 οὐ ΠΡΟ Υ]8 ΒΌΥνῸ8 ργοῆοὶ. 
5ΟΗΝ, 

ἈνςῸ. 
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Α “ -“- ’ κ“ Α ; ᾿᾽ Ά 5» 

μοστας ἀξιοῦσι καθεστάναι, τῶν δὲ συμμάχων ἐλευθέρων ὄντων, 
Α 

12 ἐπεὶ εὐτύχησαν, δεσπόται ἀναπεφήνασιν. ἀλλὰ μὴν καὶ οὗς 
« “- ᾿] ’ ’ 3 5 ’ ᾿ . Α Ἁ ν» 

ὑμῶν ἀπέστησαν φανεροί εἰσιν ἐξηπατηκότες ἀντί γὰρ ελευ- 
, “-“ " “- , ͵ «ε ’ Ἁ “- 

θερίας διπλῆν αὐτοῖς δουλείαν παρεσχηήκασιν᾽ ὑπὸ τε γὰρ τῶν 
ς -ι. ΄- "ἢ ε Ἁ ,ὔ ο “ ε ’ 

ἁρμοστῶν τυραννοῦνται καὶ ὕπο δέκα ἀνδρῶν, οὺὑς Λύσανδρος 
’ὔὕ ὃ «ς ’ ’ “ Α “- μ᾽ ’ Α 

κατεστησεν ἐν ἐκαστὴ πόλει. ὃ γε μῆν τῆς Ασίας βασιλεὺς 
Ἁ - Ἁ ΄“΄“"Ο ΄΄- -» 

καὶ τὰ μέγιστ᾽ αὐτοῖς συμβαλόμενος εἰς τὸ ὑμῶν κρατῆσαι νῦν 
’ ’ «εἷ ΕῚ ᾿ ε “ ’ " ’ὔ 

διάφορον πάσχει ἢ εἰ μεθ ὑμῶν κατεπολέμησεν αὐτούς: 
΄“. χω Ἁ 4 - χὺ “. “ , ΤΩΝ 

Ι4 πῶς οὖν οὐκ εἰκὸς, ἐὰν ὑμεῖς αὖ προστῆτε τῶν οὕτω φανερῶς 

ἀδικουμένων, νῦν ὑμᾶς πολὺ ἤδη μεγίστους τῶν πώποτε γενέ- 
θ Α Φ΄ Α Α “, “. κ Ι ’ δή 

σθαι; ὃτε μὲν γὰρ ἤρχετε, τῶν κατὰ θάλατταν μόνον δήπου 
ς - Ἢ “ κ ; Α ς “ Α Α Ὃ 

ἡγεῖσθε" νῦν δὲ πάντων καὶ ἡμῶν καὶ Πελοποννησίων καὶ ὧν 
’ ΕΣ Ν εἰ “- ’ “ ’ 

πρόσθεν ἤρχετε καὶ αὐτοῦ βασιλέως τοῦ μεγίστην δύναμιν 
ΒΩ ς ’ “ὰ ’ ’ “' “ ΕΝ Α 

ἔχοντος ἡγεμόνες ἀν γένοισθε. καίτοι ἥμεν πολλοῦ ἄξιοι και 
“- »-" Ἁ ΄-. 

ἐκείνοις σύμμαχοι, ὡς ὑμεῖς ἐπίστασθε" νῦν δέ γε εἰκὸς τῷ παντὶ 
- - ΄“ ἵ ᾿ 

ὑμῖν ἐρρωμενεστέρως συμμαχεῖν ἡμᾶς ἢ τότε Λακεδαιμονίοις" 
“4 .Α " ς Α “ «ἡ ’ “Ὁ εἐ Α 4 ’ 

οὐδὲ γαρ ὑπερ νησιωτῶν ἢ Συρακοσίων οὐὃ ὑπερ ἀλλοτρίων, 
4 ’ ς ι 1γ:- Ἁ «ε “ ας 3 ’ ’ 

ὥσπερ τότε, ἀὰλ ὑπὲρ ἡμῶν αὐτῶν ἀδικουμένων βοηθήσομεν. 
Α “- ,ὔ Α 5 δε Φ ε Δ ὃ ’ , 

Ι5 καὶ τοῦτο μέντοι χρὴ εὖ εἰόεναι, ὅτι ἡ (Δακεδαιμονίων πλεονεξία 
Α ω ’ ’ ο ι 

πολυ εὐκαταλυτωτέρα ἐστὶ τῆς ὑμετέρας γενομένης ἀρχῆς. 
Ε ν κ κ ’ : ι 

ὑμεῖς μὲν γὰρ ἔχοντες ναυτικὸν οὐκ ἐχόντων ἤρχετε, οὗτοι δὲ 
3 »"ο 

ὀλίγοι ὄντες πολλαπλασίων ὄντων καὶ οὐδὲν χεῖρον ὡπλισμέ- 

ἀξιοῦσι καθ. Β..Η.ΨΝ. Οὐδίετ! καθ. 
ἀξιοῦσι. 

καθεστάναι ΡΥ. Ὦ. καθίστανται ἘΣ. 
(ὐείουὶ καθιστάναι. 

συμ. ὕτοὸ ξυμ. Β.Ώ. 
ἀναπεφήνασιν] ἀπεφήνασιν Ἐ. 
13. μέγιστ᾽ Β. (ὐθίοΥ] μέγιστα. 
συμβαλόμενος] ἘἈδοΐΘ πος νυϊσαΐίο 

συμβαλλόμενος 5υθδιι Μογυβ. 
5ΟΗΝ. 

εἰς τὸ Β.Ὁ.ΕΗ.1. οἱ ργ. ΕΝ. Οε- 
[61] πρὸς τό. 

πάσχει ἘΞ. ΘΟΥ̓ΤΘΟΐΤΒ. 
14. οὕτω] οὕτως Β. οἵ Ε΄Ά50 ς Κ΄. 
ἀδικουμένων] ἠδικημένων Υ. 
ἤδη) Ἡετοάοίῖ. 8, τού: Ὁ πάντων 

ἀνδρῶν ἤδη μάλιστα ἀπ᾽ ἔργων ἀνοσιω- 
τάτων τὸν βίον κτησάμενε. ΑἸΙΟΓ ἴη- 
ἔγα 4, 5, 15, Ὁ0ὶ πολὺ ἤδη θρασύτερον, 
ΠΪ5] σατη Ὗ΄, 1716 χφαοαιθ δὴ 5οΥΌ6η- 
ἄχη, αἵ 1ῃ ᾿Ἰβάθυῃ νϑυθ]β 6, 8» 27: 

μεγίστους τῶν πώποτε] τῶν πώποτε 
μεγίστους Υ. 

μόνον] μόνων ΒΗΓ. 

νῦν δὲ] τῶν δὲ Υ. 
τοῦ μεγίστην τὴν μεγίστην ὰ. 

τοῦ μεγίστου 
γένοισθε Β. Ο.ΕΗ.Ρ. Οείεη γέ- 

νησθε. 
δέ γε] δὲ Η. 
τῷ παντὶ] Ἐδί οηιπῖπο, αἱ ΒαΡΓα 

ὭΣ 2, 22... Ο᾿ ΓΆΠΠΙ" Ἰρῖπα! Ροϑβί εἰκὸς 
ΟΟΤΏΤΩἃ ΡοΒβαΐ, αὖ τῷ παντὶ ΘΟ] πηρὰ- 
[Ὁ Οὐ ΠῚ ἐρρωμενεστέρως συμμαχεῖν. 
5ΟΗΝ. τῷ ὁπ. Ν Ως 

ἐρρωμ. ὑμῖν συμμαχεῖν ἡμᾶς ἢ }. Η. 
1. ὑμῖν ἐρρωμ. ἡμᾶς ἐὰ; τὸ ἼΒ: 
οὕ ΟἸΉΪ580 συμμαχεῖν 6 Ε. ποη 
Ἰχαοῖ. (Οὐεἰουὶ ὑμῖν ΝΠ ΔΗΝ ἡμᾶς ἕψε- 
σθαι ἤ 

ἡμῶν] ὑμῶν Β. 
15. Λακεδαιμονίων πλεονεξία] Οοπηῇ. 

αἸεία δα ΟΥτορ. ΘΕ Ν: 
ὑμεῖς μὲν] ὑμεῖς Π).Ε... ΑἸά., εοτ- 

προπῦθαβ ἨΠΠ’ 
οὐκ ἐχόντων ΟΥ̓Ο]]πι5 δὰ ᾿βοογδί!β 

Απιοβὶη Ρ. 341. [ΔὈτ] οὐχ ἑκόντων. 
5ΟΗΝ, 
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- ΄- 9 3 ’, « Ἂς “ ,ὔ ες 

νων πλεονεκτοῦσι. ταῦτ᾽ οὖν λέγομεν ἡμεῖς" εὖ γε μέντοι επίι- 
“ - Α 

στασθε, ὡ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, ὅτι νομίζομεν ἐπὶ πολὺ μείζω 
ς Ἁ “- ς “ “ῳφι.-ε- , ᾽ «ἡ ἐπῆρ - ’ 

ἀγαθὰ παρακαλεῖν ὑμᾶς τῇ ὑμετέρᾳ πόλει ἢ τῆ ἡμετέρᾳ. 

ὋὉ μὲν ταῦτ᾽ εἰπὼν ἐπαύσατο. τῶν δ᾽ ᾿Αθηναίων πάμπολλοι [9] 

μὲν συνηγόρευον, πάντες δ᾽ ἐψηφίσαντο βοηθεῖν αὐτοῖς. Θρα- 
’ Ἁ Ἁ ΄σ » , 

σύβουλος δὲ ἀποκρινάμενος το ψήφισμα καὶ τοῦτο ἐνεδείκνυτο, 
“ . ’ “ Π “ Ψ Ψ ὃ ,ὔ 
οτΤι ατείχίστου του εἰραιὼῶς οντος ομῶς παρᾶκιν υνευσοιεν 

’ Ε] κ᾿ ς ὃ “ ’ Ἣν» ε “ Α Ν 
χάριτα αὕτοις ἀπούόουναι μείζονα ῇ ἔλαβον. υμεις μὲν γαρ; 
37 9 ’ 5 ᾽] ςε ἴφϑ 

ἔφη, οὐ συνεστρατεύσατε ἐφ΄ ἡμᾶς, 
’ὔ 3 ’ «ἃ 5 δ'.64.9.λ 6 “ 

17 μαχούμεθα εκείνοις. αν ωσιν εᾧ υμας. 

ἡμεῖς δὲ γε μεθ᾽ ὑμῶν 

" Γ ’ ς “ ’ ε δ᾽ ἊΘθ - ς 

ἀπελθόντες παρεσκευάζοντο ὡς αμυνουμενοῖ. Οἱ ηναίοι ὡς 
“ Ἁ 

βοηθήσοντες. καὶ μὴν οἱ Λακεδαιμόνιοι οὐκέτι ἔμελλον, ἀλλὰ 
ἢ ᾿ ε ᾿ ᾽ , ς Α Β ᾿ , 

ΤΠαυσανίας μεν ὁ βασιλεὺς εποβευετο εἰς τὴν οιἰῶωτιαν ΤΟ ΤΕ 

Ἁ Α 

οἴκοθεν ἔχων στράτευμα καὶ τὸ ἐκ Πελοποννήσου, πλὴν Κο- 

ρίνθιοι οὐκ ἠκολούθουν αὐτοῖς. ο δὲ Λύσανδρος, ἄγων τὸ ἀπὸ 

, ᾿ Ὸ - ᾿ ΝΝ 5. ΝᾺ οὶ ἣ 
Φωκέων και βχομενου καὶ τῶν ΚΑΤ εκΚεινα χωριῶν στρατεύμα, 

ι8 ἔφθη τὸν Παυσανίαν ἐν τῷ ᾿Αλιάρτῳ γενόμενος. ἥκων δὲ [11] 
ιν» ε ἱὲ ᾿, ν ’ κ᾿ Ἁ Δ ὃ ’ ᾿φ 

οὐκετι ἡσυχίαν ἔχων ἀνέμενε ΤῸ ἀπὸ Δακεύδαίμονος στρατευμα, 
2 Ν ᾿ Φ Ὥι 2 Χ Νὴ ω κι .Α ᾿ Χ 
ἄλλα συν οἷς εἶχεν ἤει πρὸς τὸ τεῖχος τῶν λιαρτίων. καὶ τὸ 

Α “ 5, 9 Ἁ μ 4 Α 9 ’ 

μὲν πρῶτον ἔπειθεν αὐτοὺς ἀφίστασθαι καὶ αὐτονόμους γίγνε- 
σ΄“ ᾿Ὶ ΄“- 

σθαι ἐπεὶ δὲ τῶν Θηβαίων τινὲς ὄντες ἐν τῷ τείχει διεκώλυον, 
’ λ Ἁ Ἁ - 

19 προσέβα Ε σρος το τείχος. 

νομίζομεν] μοῤμεξονιαι Β.0.Ε. 
τό. συνηγόρευον Β.). ξυνηγορεύ- 

οντο ᾿ὰ. ΑἸά. Οὐδίογι ξυνηγόρευον. 
ἀποκρινάμενος τὸ Ψήφισμα] )επιο- 

Βίθηθβ (ὁ Ηαΐοπθβο Ρ. 81: καὶ οἱ 
πρέσβεις αὐτοὶ, ὧν κατεψεύδετο τὸ 
ψήφισμα, ὅ ὅτ᾽ ἀπεκρίνασθε αὐτοῖς ἀνα- 
γιγνώσκοντες. ἰριῦυγ οὐ ἢϊς Τ γαβυ- 
Ῥυϊα8 ῬΥϑ]θρῖβθθ Ἰοραῦϊβ ῬΒΘρΡὨΪϑιηᾶ 
νἱἀείαγσ. ὅΟΗ͂Ν. 1)6πηοβϑίμθηθθ Ρ. 
1140, 9: ᾿Αποκρίνεται ἡμῖν ἡ βουλὴ 
ψηφίσματι. Ἰθιοίστη δαΐοπι ἀποκρι- 
νάμενος τὸ ψήφισμα, τυ ἀρυα 5. 1)6- 
τηοϑ θηθτη ᾿. 81, τό, Πιοαογιπη 11, 
12, ἀποκρίνασθαι τὴν γνώμην οὖ ἐναν- 
τίαν γνώμην. 

ἐνεδείκνυτο ΒΒ.) .Ψ. (ὐδίθιυὶ ἀνεδεί- 
κνυτο. “Ἰποβϑύ νοῦ πούϊο οβἰθηςαπαϊ, 
Θ]ου ΠαΙ, Ἰαοίαη] 586. Οοπῖ. Οντορ. 
8, 3.21. 5ΟΗΝ. 1 Τῆ68. ϑίθρῃ. 

συνεστρατεύσατε Β.1).1.ΚΟ͵. ξυνε- 
στρατοπεδεύσατε Α. ΑΙα. ξυνεστρα- 
τοπεδεύσατο (Ὁ. (ὑδίεν! ξυνεστρατεύ- 
σατε. “ἴῃ οαπμάοπι βοηϊθηζίαπι 1Ὸ- 

ἀκούσαντες δὲ ταῦτα οἱ Θηβαῖοι [12] 

οἰ οδύ θη ϑίῃθηϊβ ΡΙῸ (ΟΤΌΠἃ Ρ. 
258 : Λακεδαιμονίων γῆς καὶ θαλάτ- 
της ἀρχόντων καὶ τὰ κύκλῳ τῆς ᾿Αττι- 
κῆς κατεχόντων ἁρμοσταῖς καὶ φρου- 
ραῖς, Εὔβοιαν, ΤῬάναγραν, τὴν Βοι- 
ὠτίαν ἅπασαν, Μέγαρα, Αἴγιναν, Κλε- 
ὠνὰς, τὰς ἄλλας νήσους, οὐ ναῦς, οὐ 
τείχη τῆς πόλεως τότε κεκτημένης, 
ἐξήλθετε εἰς ᾿Αλίαρτον. ΟὈΙΓΘΙ οἾτι5- 
αἀδπὴ τηϑηηηἶϊῦ ἴῃ ΡὮΠΙΡΡ. 1, Ρ. 44. 
5ΟΗΝ. 

ἐκείνοις οτη. Υ. 
17. ἀπελθόντες) παρελθόντες Υ. 
μὴν οἱ] οἱ μὴν Καὶ. 
οἴκοθεν] οἴκηθεν Τὰ. 
κατ᾽ ἐκεῖνα] κατ᾽ ἐκεῖνα τῶν προσοί- 

κων ΐΥ͂. 
“Αλιάρτῳ] ᾿Αλιάρτων Ἐὶ. Ἠϊς οἵ 8. 18. 
18, ἀπὸ Λακεδαίμονος Β.1). (Οὐδίεγ 

ἀπὸ Λακεδαιμονίων. Οὐηΐ. 5. 21, τὸ ἐκ 
Λακεδαίμονος στράτευμα. 

ἀφίστασθαι Β.Ὁ. 1. Οδίονι 
ὁὰπὶ πιᾶῖρ. ἢ. ἀφίστασθαι Θηβαίων. 

Α.Ὁ0. 

οἱ μὲν δὴ Θηβαῖοι [το] 



395: ᾿ 

20 οἱ Θηβαῖοι. ὡς δὲ ἄνω 

ἘΓΒΙΙΕΊΘΚΧΡΟΝ, 189 

’ὔ; ᾽ ’ὔ Π] « - Α δ ἃ - « ’ κ Ν᾽ 

δρόμῳ ἐβοήθουν οἵ τε ὁπλῖται καὶ οἱ ἱππεῖς. ὁπότερα μεν οὖν, 
7 ’ ᾿ ’ .} ’ 3 “ " Ν ᾿] ’ 

εἴτε λαθόντες τὸν Λύσανδρον ἐπέπεσον αὐτῷ εἴτε καὶ αἰσθό- 
’ὔ ς , ς ,ὔ χδ Ἂ; ἷς “- δ᾽ κ 

μενος προσιοντας ως κρατησων υπεμένεν, αὐλὸν τοῦυτο ουν 

Α Φ Ἀ Ἁ - ς 9 ’ ᾿ 

σαφες, ὅτι παρὰ τὸ τεῖχος ἢ μαχῆ εΕγένετο 
᾿ , 

και τροπαιον 

Ἁ ΄ , ᾿ Α οΑΥϑς } ’ 

ἕστηκε προς τὰς πύλας τῶν ᾿Αλιαρτίων. ἐπεὶ δ᾽ ἀποθανόντος 

Λυσάνδρου ἔφευγον οἱ 

10. ὁπότερα μὲν οὖν, εἴτε--- εἴτε!) 
Ιβοογαΐθβ Ρ. 248 Β: Μόνος γὰρ ἁπά- 
σης τῆς Ἑλλάδος ἠξιώθη γενέσθαι 
στρατηγός" ὁπότερον δὲ, εἴθ᾽ ὑπὸ πάν- 
των αἱρεθεὶς εἴτ᾽ αὐτὸς κτησάμενος, οὐκ 
ἔχω λέγειν' ὁποτέρως δ᾽ οὖν συμβέβη- 
κεν, οὐδεμίαν ὑπερβολὴν λέλοιπε. 

ἐπέπεσον ΘΡΠδπιιβ. ἐνέπεσον Ε᾿. 
(ὐείουὶ ἔπεσον. - “δι ᾿ρβᾶπ ΠἸτηΪ8 
ΟὈΒΟσΤΟ πᾶργαῦ Νοβίθσ. [ἡ{ςεγὰβ δὰ 
Ῥαδιιβδηϊαπη ἰηίθυσθρίαϑ ἃ ΠΟ ΔΠΙ5 
μαθοῦ Ρ]αίαγοπιιβΒ. Ῥαυβαηϊαθ 3, 5. 
ΓΝ ᾿Εσεληλύθεσαν δὲ ἤδη καὶ Θηβαίων 
καὶ ᾿Αθηναίων τινὲς κρύφα ἐς τὴν πό- 
λιν, ὧν ἐπεξελθόντων καὶ πρὸ τοῦ τεί- 
χους ταξαμένων ἄλλοι τε ἐνταῦθα 
Λακεδαιμονίων καὶ Λύσανδρος ἔπεσε. 
Ιἀ6πὶ 1ο, 32, 5: Στρατιᾶς ἔκ τε Θη- 
βῶν ἐνούσης ἔνδον καὶ ἐξ ᾿Αθηνῶν. 
Θιοά δα Χεοπορμῃοηίβ βοηΐθηθδιη δἵ- 
{ποί, τϑοΐθ τηοητΐ ΝΥ οἰ κππι8 Ρ]αβοι]α 
δηΐθ ἤδθο ψευθα νἹ 611 ΟἸΉΪ588ἃ 6886 ἃ 
᾿γασ 8. Νάγῃ τούπτη Ποὺ Ἰπαϊοίαπι 
ἀβαπθ δὰ νεῦρα ᾿Αλιαρτίων ΤηΔΡῚΒ 
ΠΑΥΓΑΙΟΠΙ 5. Π]ΘοιΠΊ [1886 νἹ 61]. 
5ΟΗΝ. Ἀροῖαβ ΝΥ εἰδκίυιβ δααϊᾷ ; 
“Ηος αυϊάριη οογΐθ ΠἸΠηΪα Ῥτενίἰαΐθ 
βΙρη!ῆσαϊ διιοίον, Γυβαπάσιπι ἀ6α- 
5886 ΟΟΟΌΤΓΕΙΘ Τ᾽ ΠΘΌΔΠ]8, ἤθαὰθ δὰ 
ὈΓΘΠῚ ΡΌΡΊ 8 ΠῚ ΘΟΤΩΤΩΪ 676, οὑτη ΠΘΥῚ 
Ροββεῦ αὖ ΟἾν 65 ἘΕΒΒΕ ΡΈΕΙ οὐ 1086 
ΔΠΟΙΡΙΙ ΡΥΓΘΠΊΘΓ ΘΕ ΡΟΓΊΟα]Ο.᾽ 

τοῦτο δ᾽ οὖν) ΤΥΒΆΠΟΘΓ [α] Οοοἶϑιι8 
ἃ ΝΘΟΘΠΟΙΟ ΗΔ] 1] ῦθη81 ἴῃ 60116 ΑΥ- 
ΘΠ 6]146, οατη ΑἸόορβθοο ἀἰϊεΐο, δα ἢπ- 
ναστη Ηορ]οτα, ἰοβίαηίθ Ρ] ἴσο πο 
ἐθ Ῥυίῃϊθθ. ΟΥΔΘ.]18. οὐ ἴῃ ΤΠ Υβαηατο 
6. 20. ΕἸ νη ἀρτὶ Η Δ]1ΔΥῸ] ΓορΡὨΪη 
Βαθϑῖ Ῥαιβδῃ. 9, 33, 4. Μβαᾶϊο ἤπνϊο 
Ἠδ]οοηθ ἴῃ τηοηθθιιβ οΥΐο αἰ νβαιη 
Ἠ]ϊαγτίτιπη ποιηϊπαῦ ΝΝΟΠΠΙΒ ῬΙΟΠΥΒ. 
18, 7ο: Ὑδρηλήν θ᾽ “Αλίαρτον ὀρεσ- 
σιχύτου ποταμοῖο χεύμασι μεσσατίοισι 

μεριζομένην. ἴπ ἴοοο Ρ]αίαγο ἢ] ἀθ 
για ΟΥ̓ΔΟΙ]8. Ρ. 408 Β, Ἰορῖοαν 
᾿Αρχελίδη»ν---’ Αλώποκον, οὖ ὑπὸ Νεο- 
χώρου ᾿Αλιαρτίου ἀνδρὸς οχ ΒοΙΒΚΙΪ 

ΝΜ ᾿ δ "58) 3 ’ 

ἄλλοι πρὸς το ὁρος, ἐδίωκον ἐρρωμένως 

ἱ [13] 
"᾽ Ων ’ Ν Ι 
ἤδη ησαν διώκοντες και δυσχωρία ΤΕ Και 

οιπθηααίοπα δαϊαϊ Ηπίζοη, ὉΙ ογαΐ 
ὑφ᾽ ὧν ὁ χῶρος ᾿Αλιαρτίου ἀνδρός. 
[ΓΝ Ἔσιπη 601}15 ΠΟΠΊΘη 6586 Ορχαλίδης, 
απο εβύ ἴῃ για Γγβαπατ] 1. 6., ἀπα6 
᾿Αλώπεκον ΒΟΙΡΘΠατ ΙοσῸ δ]ΐεθτο, 
οβϑίθπαιιηῦς αυθ αἸἰχίτηιιβ δὰ ΤῊΒ8. 
ΓΘΡΠΔΠΙ ν. ᾿Ορχαλίδης.]7 (ΟἸΟΙΙΔΠῚ 
ΟΟΟΙΒῚ Γγβα πα νιπα]οδηΐ 5101 ΔΙΠ6- 
ὨΪΘΏΒ65 Δρυα ΑΥΒΏ θη ᾧ. 2, Ρ. 106» 
Ὧ6 αοὸ ἀἸββθῆβα Ὀ6η6 ᾿πα]οαῦ Υ 6886]- 
ἴηρ'. δα ])Ιοάοττη 1, Ρ. 795. Μογΐθιηῃ 
ΠΤ γα ΠῚ ῥγροοβϑουαηῦ ἀ]οοσὰ ἰοίο 
ΠΟΥΡΟΙΒ ἢ ογοβοθηΐα, δποΐογο Ατὶβίο- 
16 ΤΡΤΟΌΙΟτα: 20; 5.1. Πιης [πἰπ 
ΡΙαΐαγομο 6 ἀοίθοςα οὐδοῦ]οστιτη Ρ. 
07 ΚΕ: Ὁ δὲ Λυσάνδρου λίθινος ἀνδριὰς 
ἐξήνθησεν ἀ ἀγρίαν λόχμην καὶ πόαν το- 
σαύτην τὸ πλῆθος, ὥστε κατακρύψαι 
τὸ πρόσωπον. ΟΗ 

ἡ] οἱ Β. 
50: διώκοντες] ΠΙΟΟΟΥ. 14. 81: Τῶν 

δὲ Βοιωτῶν ἡ μὲν ὅλη φάλαγξ ταχέως 
ἐπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ διωγμοῦ, τῶν δὲ 
Θηβαίων ὡς διακόσιοι προχειρότερον 
εἰς τόπους τραχεῖς ἑαυτοὺς δόντες 
ἀνηρέθησαν. Ῥ]υΐΑτοτι8Β ἰγθοθηΐοβ 
Θαϊζ, ΘΟοβαθ αἱἷῦ ἔμ1586 βιιβρεοΐοβ [.ἃ- 
ΘΟΠΊΒΙΏ], δῦ ν ] 1556 δᾶ 8Π1ΠῚΪ ΡῬΓΟΠΊΪΙ- 
ὑπ 1Π6 ΟΌ]Ρδ ΠῚ ἃ 88 ΓΕ ΠΊΟνοθ. [,866- 
αδυ Ο]05 τΉ1}}86 Οὐσοαθϊββθ δαα!ΐ. 
ΝΟΗΝ. 

δυσχωρία τε καὶ στενοπορία Β.Ὦ. 
ΕΝ, εὖ ΟΠΊΪ880 τε ὦ. στενοχωρία 
τε καὶ δυσπορία τηᾶγρο Εὦ. οὰπὶ 66- 
[6Ὑ158. στενοπορία ἰαηΐαπη δα στενο- 
χωρία ὁχ Ὁ δῃποίαν! Ν᾽ Δ]Ο ΚΘ ΠΑ 5. 
“ΘΈΌΡΓΑ 1, 2; 7. στενοχωρίαν ἃ ΠΟ6]66 
ορίηο Β. τηυίαίυ 1η στενοπορίαν. 
ΘΙΠη6. ναγϊοίαϊα "Ἰοριαγ ΑΠΔΡ. 1, 5, 7. 
Μοσαθα!ατη στενόπορος 51Πη6 γαγϊοίδία 
Ἰοριαν {0118 ἴῃ ἸοοὶΒ ΧοΠΟΡ ΠΟΙ 8, 
αὰθ Ροβαϊ [ϑχίσοη ϑαγζιι. Μα]ο 
ΤηΔΊΟΓΘ. ΧΟΠΟΡΠΟΠΌ5 δαοίουγ!αίθ ἢτ- 
ΠηΔΙΓ {8118 νΟΟΔθ.}} δυσχωρία εἰ 
στενοπορία, γα οοαϊοσατη ορίϊπηο- 
τπ| άριηῃ βϑαιογ." 50ΗΝ, 
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, ς ’ » Α ε ’ὔ ε « “- 

στενοπορία ὑπελαμβανεν αὐτοῦύς, ὑποστρέψαντες οἱ οπλῖται 
᾿ ς νι. Ψ δ. τὸ , ἣ γι ε 

ἠκόντιζόν τε καὶ ἔβαλλον. ὡς δὲ ἔπεσον αὐτῶν δύο ἢ τρεῖς οἱ 
΄“ Φι΄' ὦ. κα εὖ ο 93 λί ὃ ’ ᾿] Ἁ ᾿ 

πρωτοι καὶ γι τους λοιπους επεκυλινοουν πετροὺυς εἰῷ ΤΟ Κα- 

ταντες καὶ πολλῇ προθυμίᾳ ἐνέκειντο, ἐτρέφθησαν οἱ Θηβαῖοι 
" Ὰ ΄ ’ Ἁ 3 8... ὧδ , «ἷ ὃ 
αἸτὸ του καταντοὺῦυς και ἀποθνήσκουσιν αὐτῶν πλείους {) 6." 

Α.06. 

οἱ κόσιοι. ταύτη μὲν οὖν τῆ ἡμέρᾳ οἱ Θηβαῖοι ἠθύμουν, νομί- [14] 
" ΕῚ ’ Ἄ, ᾽ ’ « ’ " ΄ »ὺυΚ 

ζοντες ουκ ἐλαττω κακα πεπονθέναι ῇ πτεποιῆκεναι τη ὃ υστε- 

ὡν ὦ . , 9 ᾿ ’ ’ . 
ραίᾳ, ἐπεὶ ἡσθοντο ἀπεληλυθότας ἐν νυκτὶ τούς τε Φωκέας καὶ 

εἶ 3 ΩΣ 937 ὃ ΦΟΛΟΝ Ε ’ κ᾿ εἰ 

τοὺς ἀλλοὺυς ἀπαντας οἰκαὸε εκαάστους,. εκ τούτου μεῖζον δὴ 
. ᾽ὔ δι ΄- ’ - μι ᾿ “Ὁ - , " 

εφρόνουν ΕἘἼΠῚ τῷ γεγενημένῳ. ετει ὃ αυὺυ ὁ ΠΠαυσανίας ανε- 

, Ε ᾿ ᾿ ’ ’ ΑΝ 
φαίνετο εχῶὼῶν ΤΟ ΕΚ Λακεδαίμονος στράτευμα, παλιν αὺυ εν 

ὯΝ δύ ς “ “ Ἁ Χλ) »ἭΆ ’ 

μεγάλῳ κινδύνῳ ἡγοῦντο εἶναι, καὶ πολλὴν ἔφασαν σιωπήν τε 
Α ’ 9 “ ’ ο 3 “ ς Α φν 

γὩ καὶ ταπεινότητα ἐν τῷ στρατεύματι εἶναι αὐτῶν. ὡς δὲ τῆ 

ὑστεραίᾳ οἵ τε ᾿Αθηναῖοι ἐλθόντες συμπαρετάξαντο ὅ τε [Παυ- 
’ " “ ΔΛ 59 ’ 5 ᾽ὔ Ν ᾿ Ἶ 

σανιὰας οὐ προσηγεν οὐδὲ εμάχετο, ΕΚ τούυτοὺυ ΤΟ μεν Θηβαίων 

πολὺ μεῖζον φρόνημα ἐγίγνετο" ὁ δὲ Παυσανίας συγκαλέσας 

πολεμάρχους καὶ πεντηκοντῆρας ἐβουλεύετο πότερον μάχην 
’ ὮΝ Α «-. ᾧ , Δ ὃ 5 κ᾿ ᾿ ι 

συναῖζῖτοι ἢ ὑπόσπονδον ΟΡ ΤΕ υὑυσανοόρον αναιβοίτο καὶ τοὺς 

21. ὑστεραίᾳ) ὑστεραίαν Εἰ. 
ἅπαντας] ἅπαντες ἘὮ. 
μεῖζον δὴ Β. δὴ μεῖζον ΕΒ. (ὐδί(οΥῚ 

δὲ μεῖζον. 
ἐφρόνουν Β.Ο. ἘΜΈ Τ ΚΝ. Οδίουι 

ἐφρόνησαν. 
δ᾽ αὖ] οὖν ν. 
ἀνεφαίνετο] Ρ] αἴάτολιιβ ἐκ Πλαταιῶν 

εἰς Θεσπιὰς πορευόμενος 61. 5ΟῊΝ. 
πολλὴν] πολλω ΠΕ. 
ἔφασαν σιωπήν τε] ΝΥ γΓ ΘΠ ΔΑ Ιτι5 

ΒΙ0]. Οὐ. νο]. 2, Ρ. 99 θιποπααθαΐ : 
πολλὴ ἀφασία τε καὶ ταπεινότης ἐν τῷ 
--᾿ἦν αὐτῶν. ϑοιΠοοῦ πα ]άτὴ ρυΐαΐ 5 
ΘδτιΒΆ ἢ 6586 ΟἿΤ Δ]ΘΠΔ ΠῚ ἢϊο διιοίου!- 
ἰαΐθτη Ῥγροίθι αν ΧΟΠΟΡΏΟΙ, οὐπὶ τὸ- 
Ἰιχαα οχ δ1ιὰ ΠαΙΥ νυ ; νοσοθτὴ ἀφα- 
σία Ἰθγατγίθτη ᾿ἸΠ ΘΥΡΥΘίαΥῚ ψο]υ1586 
ΔΡΡοβίίο σιωπὴ, οἴ ἀδἰπαθ. 8] 1π|ΠῈ ΟΧ 
ἀφασία πη Ἰπίο]]θοῖο οἤδβοϊββο ἔφα- 
σαν. Νρορββιδαύθιη θη θ Δ Π6] δααῖ- 
θη ΠῸ]]ατὴ νΊ 60 ; ΠΘΟ Τ]ΔΡΊΔ ΠῚ ΨΘΓῚ 
ΒΡΘΟΙΘΠῚ ΟΡΙΠΙΟ νἹτὶ ἀοοῦ μαρθοῦ. Οο- 
ΠἸΘΕΒ ΒΟΙῚΡΌ Π1Π1] ναυαηῦ ργρίου Α.1)., 
ψοῦθα ἰΐαὰ ΟΟἸ]οοΔηΐο8 : εἶναι ἐν τῷ 
στρατεύματι αὐτῶν. ἴπ ἸΙοοο ΟΥτορ. 
1, 4; 25: Καὶ οὐδένα ἔφασαν ὅντιν᾽ οὐ 
δακρύοντ᾽ ἀποστρέφεσθαι, οσοτηρᾶγαΐο 

ἃ Δ ΕΙΒΙΚΙΟ 51 Π111}18 δϑί τιβῖβ νου] ἔφα- 
σαν ῬΙῸ φασί. Ἰ)επίαιια ἀφασία, 
ΡΟΘΙΙΒ [τη] ] τ νοσα θα] τη, βιρηϊῆσα- 
ὈοΟμΘπὶ δαρθοῦ ἤπιος ἰοσὺ ΠΟῚ 5815 
αρίατη. ὅΟΗΝ. ΟΥγτζορ. 1, 3. 4: Τὸν 
δὲ Κῦρον ἔφασαν λέγειν. Εἰ τηΐτα 6, 
Σόξῃ, ἀρ ΘΟ: 22. 

22. ᾿Αθηναῖοι] ΑΓΠΘΠΙΘη868 ἀπο6- 
Ῥαΐ ΠΒγαβυθα]ι8, δοίοσα Ρ]αΐασοῃο 
ἴῃ [γ8. 6. 29. οἵ Ῥαιβδηΐᾷ 3, 5, αὶ 
αοίθπαις οαιιβᾶπη Ῥδιιβαηϊδθ. Δ ΘΓᾺΠΙ 
͵ᾶτη απΐθα ραγΐθμη Αἰπθηϊθηβίαση δᾶ- 
ἔπϊ586. δηΐθ ἔπι τηοηϊίατη. Μ᾽ Γι 
ααΐθηη συμπαρετάξαντο ΥἹΧ 6586 ΨΘΡΆΤΩ 
Ροΐαοϑί, 581 ΑΥΠΘΠΊΘη868 ἃ ἰΘΓΡῸ ἱΤΏΠη]- 
ὩΘΡαπς Ραιβαηῖορ, τα αἱῇ Ῥαιβαηΐαβ 
Ἰ. ο. Νυχῃ βιτηρίοχ συνετάξαντο, Π0Π- 
Ἰαηχοσυτιηΐ 856 οατη ΘΟΡῚ15 οοίθυβ ατε- 
οουιτη σοΟπΐτα [δοραφοπηοπϊοβὲ ΟΗΝ. 
Ἐγαβίῖγα. 

συμ. ΡΓΙῸ ξυμ. Β.}0. οὔ ᾿ηοχ συν. 
ΡΙῸ ξυν. 

ἐγίγνετο Β.Ὁ.Π.Ν. Οὐδίοιὶ ἐγένετο. 
πεντηκοντῆρας)] [ΑΌΤΙ πεντηκοστῆ- 

ρας. ΝΥ. απ αἰοία βιηΐ δα ΤῊ68. 
ΘΙΘΡΠ ΔΗ. 

ὑπόσπονδον] ὑποσπόνδους Καὶ. 

[15] 
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22 μετ᾽ αὐτοῦ πεσόντας. λογιζόμενος δ᾽ ὁ [Ι]αυσανίας καὶ οὗ [τ6] 
, " 

ἄλλοι οἱ ἐν τέλει Λακεδαιμονίων ὡς Λύσανδρος τετελευτηκως 
" Α Ἀ -“ “ ’ὔ εὶ ᾿ 

εἴη καὶ τὸ μετ᾽ αὐτοῦ στράτευμα ἡττημένον ἀποκεχωρήκοι, καὶ 
’ Α , τε Ε] ’ 5" - «ς κ 

ορίνθιοι μὲν παντάπασιν οὐκ ἠκολούθουν αὐτοῖς, οἱ δὲ πα- 
’ μ ᾿ς ’ὔ δ "5 Ι ᾿ Ἀ Ἁ « 

ρόντες οὐ προθύμως στρατεύοιντο ἐλογίζοντο δὲ καὶ τὸ ἱππι- 
Ἁ ς Ἁ Α ᾿] ’ Α Α Α ς “ ΟῚ ᾽ "“ Ἁ κ 

κὺῦὺν ὡς τὸ μὲν ἀντίπαλον πολὺ, τὸ δὲ αὑτῶν ολίγον εἴη. τὸ δὲ 
’ “ ε Ἁ ε ἣ - ,ὔ 72 4 ΕΔ. 

μέγιστον, ὅτι οἱ νεκροὶ ὕπο τῷ τείχει ἔκειντο, ὥστε οὐδὲ 
ΕῚ ᾿ κ δὶ Ξ , ε, ἥν. Ὁ , 

κρείττοσιν οὖσι διὰ τοὺς ἀπὸ τῶν πύργων ῥᾷδιον εἴη ἀνελε- 
Ὁ ᾿ “Ξ- ; κ »ὔ 3. ΠΕΣ ν ι ε 

σθαι: διὰ οὖν πάντα ταῦτα ἔδοξεν αὐτοῖς τοὺς νεκροὺς ὑπο- 
’ ο -“- ,ὔ “-“ Ω ν Δ 

24 σπόνδους ἀναιρεῖσθαι. οἱ μεντοι Θηβαῖοι εἶπον ὅτι οὐκ ἂν [17] 
" κι Α ᾿ ς Α 4 Π 5... ῊΝ , ,ὕ 9 πὸ ᾿ὕ 

ἀποδοῖεν τοὺς νεκροὺς, εἰ μή εφ΄ ᾧτε ἀπιέναι ἐκ τῆς χώρας. 
« Ἀ . ᾿ς ΄σ “᾿ Α " ’, Α Ἁ 

οἱ δὲ ἄσμενοί τε ταῦτα ἤκουσαν καὶ ἀνελόμενοι τοὺς νεκροὺς 
ο ’ 9 ΄σ΄ ’ ’ὔ Α ’ « Α 

ἀπήεσαν ἐκ τῆς Βοιωτίας. τούτων δὲ πραχθέντων οἱ μεν Λακε- 
’ “ο ’ὔ; 3 ’ Α - ΄ “- 

δαιμόνιοι ἀθύμως ἀπήεσαν, οἱ δὲ Θηβαῖοι μάλα ὑβριστικῶς, εἰ 
ΗΠ ᾿ - ᾽ ; "7 

καὶ μικρὸν τις τῶν χωρίων τοὺ ἐπιβαίη, παίοντες ἐδίωκον εἰς 
Ν ε ’, ἰχ ι Α »“ ςε Ν “ ἣΝ ἢ 

τὰς ὁδούς. αὕτη μὲν δὴ οὕτως ἡ στρατιὰ τῶν ακεδαιμονίων 

25 διελύθη. 
Α [, ’ ᾿] ᾽ “ . 

περι θανατου. κατηγορουμένου ὃ αὐτου Και 

ὁ μέντοι [ἰαυσανίας ἐπεὶ ἀφίκετο οἴκαδε, ἐκρίνετο [18] 

ὅτι ὑστερήσειεν 

εἰς ᾿Αλίαρτον τοῦ Λυσάνδρου, συνθέμενος εἰς τὴν αὐτὴν ἡμέραν 
’ ΑΛ ὦ « ’ ᾿] τ "5 ’ 5 » Α 

παρέσεσθαι, καὶ ὅτι ὑποσπόνδους ἀλλ᾽ οὐ μάχη ἐπειρᾶτο τοὺς 

νεκροὺς ἀναιρεῖσθαι, καὶ ὅτι τὸν δῆμον τῶν ᾿Αθηναίων λαβὼν 

22. οἱ ἐν τέλει ϑίορμδηιβ. [ΔΌΓῚ 
ἐν τέλει. ““ Μοτιβ ᾿ηϊογργοίδαίςαν {11- 
σὶηΐα ΤρῚΒ ΘΟΙΪΐ65, ἀθ αι ΒΌΡΓΥΑ 
3, 4. 20. Ρ]αΐατομπιιβ πρεσβυτέρους 
τῶν Σπαρτιατῶν ΔΡΡΕΙΪαΐ, Θοβατια αἱΐ 
ΟὈΒΌ 586. ΘΟΠΒ1110 Ῥαιβδηϊθο οἵ ρὰρ- 
ΠΌΤ ΤΌΠΟΨΔΙῚ γο] 1556. 5ΟΗΝ, 

Λακεδαιμονίων Β. (ὐδίεγ] τῶν Λακε- 
δαιμονίων. 

ἀποκεχωρήκοι] ἀποκεχωρήκει Β. 
οὐ προθύμως] προθύμως Ν.., ἀβογΙρίο 

α ΒΆΡΕΙ πρ..» αποἀ οϑβ0 1, 6, 4. 
ἐλογίζοντο δὲ καὶ] ΑπίθοεββιΌ λογι- 

ζόμενος ὁ Παυσανίας καὶ οἱ ἄλλοι, οἵ 
ΒΘαΌΪ ΓΙ διὰ οὖν ταῦτα ἔδοξεν αὐτοῖς. 
Ἐδι ᾿ρτέτι ἀνακόλουθος βοῖτηο. ΟΗΝ. 
ΟΥτορ. 3; 3» 9: Κατανοῶν δὲ ὁ Κῦρος 
ὡς εὖ μὲν αὐτῷ εἶχον. τὰ σώματα--. 
εὖ δὲ τὰς ψυχά----, ἐπιστήμονες δὲ 
ἦσαν---, καὶ “πρὸς τὸ πείθεσθαι δὲ τοῖς 
ἄρχουσιν ἑώρα πάντας εὖ παρεσκευα- 
σμένους" ἐκ τούτων οὖν ἐπεθύμει τι ἤδη 
πράττειν. 

τὸ δὲ μέγιστον Β.).1.. Οὐδίοτϊ 
καί. 

τοὺς ἀπὸ] τὰς ἀπὸ Ε. ““Νμῃ ἰἱρὶ- 
[0 νοσαθυ]ατη 8] ποα] Θχοϊαϊδ, νϑ] Ὁ] 
πληγάς ΔΙΙΟαυ] ἐπὶ τῶν πύργων 
ΤΩΔ]Τη βοιιρύατη. Ποοὰ8 Ὅγτορ. 7: 
5. 28: ὭΩστε φεύγειν ταχὺ τοὺς ἀπὸ 
τῶν οἰκιῶν, ἃ ΟΝ ΘΙ5Ι:10 ΘΟΙΠΡΑΓΑΐι5, ΠΟΠ 
δδύ Ὀ]Δη6 51111}18.᾽ 5ΟΗΝ. 

24. εἶπον] εἶπαν Β.Ο.}).Ε.. 
ἀποδοῖεν] ὑποδοῖεν Β: 
ἀπιέναι] ἁ ἀπίοιεν ἡ: 
ἀπήεσαν ἀπίασιν Κ΄. ἀπίεσαν Ἡϊς, 

ΠΟΗ ρΡοϑβί, Β. 
μάλα Β.Ο..Ε.ν. Οἴει μαλ᾽. 
του νΕ] τοῦ Β.).Ε. ΡΥ. ΒΝ. Οο- 

[611 που. 
δὴ οὕτως] δὴ ὄντως Α.Ε. ΑἸΑ. 
διελύθη) οὕτω διελύθη ΑἸΑα. 
25. καὶ ὅτι] ΠΟΥ Δ]1ὰ οἰϊατη Ατὐὶβίο- 

[6165 ῬΟΙΠΙΙΟ. 5,1: Καὶ Παυσανίαν τὸν 
βασιλέα φασί τινες καταλῦσαι ἐπιχει- 
ρῆσαι τὴν ἐφορίαν. ΞΟΗΝ. 
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΄ - σι. Α Ἁ 4 ᾿] ’; ῷ “ ͵ 

ἐν τῳ Πειραιεῖ ἀνῆκε, και προς τουτοις ου πάροντος εν τη δίκη, 

΄ ’ πο κα ’ 

θάνατος αὐτοῦ κατεγνώσθη" καὶ ἔφυγεν εἰς "! εγέαν, καὶ ἐτελεύ- 
" - Ν Α χ Α ς [ “ὺ 

τησε μέντοι εκεῖ νόσῳ. κατὰ μὲν οὖν τῆν Ελλαδα ταῦτ' 

ἐπράχθη. 

ἀνῆκε] Ηυ]ι5 αυϊάοδπη γοὶ ΓΙ ΠΊΘη οἵ 
ἸπἀἸοια πη Ἰαπὶ απΐθα ΒῈὈ]6γαΐ Ῥαιιϑὰ- 
τΐαβ, 564. Δβοϊαῖπιβ ἔπογαῖ, δαοίουα 
Ῥαυβαπὶα 3. 5. 50ΗΝ. 

οὐ παρόντος] Ρ]αἴαγοίι8 [γ5. 6. 31: 
Οὐχ ὑποστὰς τὴν κρίσιν. ΒΟῊΝ. 

Τεγέαν] Τέγεαν 5.1). ““ ῬΙαΐΑΓγοΠ8: 
Κἀκεῖ κατεβίωσεν ἱκέτης ἐν τῷ τεμένει 
τῆς ᾿Αθηνᾶς. Ῥαιιβαῃ]α8 3, 5: ᾿Αθηνᾶς 
᾿Αλέας μαροῖ. δεῖαβ Μιηουν ἰθιη- 
Ραμ ΑἸθο σοηϑυτηβογαῦ ἸργἾ8, ΠΟ ΌΓΤΩ 
τηβίδαγαγαηῦ ΠΤ ρθαῖθθ. [πσϑηβιιπη Γαϊ 
ἔτει ὑστέρῳ [δευτέρῳ ΟἸγτΩρΙΔα]5 ού. 
ΔΘ μοηΐθ Πιορμδηῖο, δποίοιο Ραὰ- 
βδηΐα 8, 45. 4. Νέα ἴδιηθῃ ἴῃ ΘΧΒΙ]10Ὸ 
δηϊσηθτη Παθυῦ ΔΠ]Θηστη ἃ ραΐτϊα Ρδι- 
βαηΐαβ, τῷ Δρραγϑῦ δχ ἀϊοΐο ε᾽8 ἀρπὰ 
ΡΙυϊατομαση ΑΡορμίμπορτη. [ροπ. Ρ. 
220 ΒΕ. 50ΗΝ. 

οὖν οἵη. Α.Ο.}. ΕΝ. ΑἸά. ““ Ροβί 
ΡΌρΡΠδΙΩ Πᾶπο οἵ βϑαπθηΐίθιῃ δά Νε- 
τΤηθᾶ 1 ΟἸΉΪδΙ τητ]α ΧΘΠΟΡΠΟΙ, α186 
ΘΧ 8110 διιοΐογθ παυγανι ΠΊΟΘΟΓΙΙΒ 14: 
82. Βωοί!, Αἰμθμίθηβθβ, (ΟΥΠ}} οἱ 
Ατρῖν!, [άθρθ 1ηϊ00, ΠΟΉΒ51116 βοοὶδ- 
Ῥαῃΐ ἴῃ ΘΟ Τὶ ΘΟΠΟΙΟ (ΟΟΥΙΠΙΙ, 
οὐ ἀἸτη 5515 Ἰθραῦβ ἢ βοοιθίαίθμη 8116- 
σοραηῦ ἔπι θοθθη868, Τιοαοδάϊοβ, Αςαγ- 
ὭδΔη65, Διηρτδοϊοΐαβ, (μδ] οΙ ἀθηβ68. δα 
ΤΉτγδοίαιη. Εο 1ρ80 ὕθιῆροτα Μβαϊι8, 
ΤιΑΥ 586 ῬΥΙΏΘΘΡΒ, σατη ΡΠ ΘΙ ΘΒουΌτη ἰγ- 
ΓΆΏΠΟ ΤὙΟΟΡΒΌμΘ. ὈΘΙ]τ ΘΙ ΠΒ. ἃ 
σΟΠΟΙ ΠΟ ΟὐΟΥΐη]ο διχ}]ὰ δγοθββιῦ, 
φαϊθαβοιπη ῬΠΔΥβαΙατη ἃ 1 δοθάδοιηο- 
Π115. ῬΥΘΟΒΙα1Ὸ οσσαραΐδτη Θχραρηδΐ οἱ 
ΠΟ Ο]Α8 ἴῃ βουνιαΐοιη τϑαϊρι. 1)61η 46 
Βωοῦ οὑπὶ ΑΥὙρὶνβ (ἴῃ τϑαϊι οχ 

'᾿Γ 6 ββδα]α, τι νἹἀθίαγ,) Η  υδοθατη δα 
ΓΥΔοΒίηθιη οσοπρδηΐ βῖπ Μραϊο (χω- 
ρισθέντες ἀπὸ Μηδίου) ποοσίαᾳ Ιηΐτο- 
ΤΩΪ581 οὖ [Δ οΘ δου Π]ΟΤΊΤη ὈΥΘΘΒΙ ΠΤ 
οοοΙἀπηΐ, το] αιιο5 ῬΘΙΟΡΟΠΠΘΒΙ05 ΟἸΠῚ 
γΘθι5 81.185 ΔΌΙΓΘ βιπαηΐ, ΤΎΔΟΠΙΠ115 
ΨΕΙῸ ἃ [ΔΕ αΘου  115 ο]θοί 8 τα ατιηΐ 
ὉΓΌΘΤΩ, ΡΥϑΘβι αἸπτηητιθ ΑΥρΊνουτιτη π0- 
Ὀ1 ΓΟΙ χα [Βπγθη188, απχ Βοθοίοσιι πη, 
οὐ]ὰ8 ἴῃ πος ἔωαδγθ τηᾶχὶπηα ἔπ1558 
νἹαθίαν δαοίοτιίαβ. Ροβίθα ἰβιηθηΐαβ 
Αὐπίδηθϑ οὐ ΑὐΠδιηδπθ5 ἃ [,δοραδοιηο- 
115 δ] θηδ, αἴχιθ μῖπο οἵ 6χ Χθ] 118 
ΒΟΟΙΒ σΟδοῦ5 ΔῈ Χ1}15, τα πὰ ΘΧΘΙΟΙΓΤΙΒ 
6]5 ἔεσθ ὕοοο Πποιηϊππτη οββϑβοῖ, ΡΠο- 
ΟΈΘΘ 565. 6110 ρϑίῦ; 4] οὐπὴ ἈΓΠῚΪΒ 
1Π1 ἀυοο Ιδοοπμθ [,Δοιβέποπο [ΑἸεὶ- 
Β[Π6η6] 84 ΝΑΓγοοα [ωΟΟΥ18 οσοα- 
ΤΘηΐΘΒ ῬΓΘΘΙ1Ο ΘΟΙΏΙΏ15ΒΟ γἹΠΟηΐν, ἰΐα 
αὖ ἴετθ Ἰοοὺ ἨΟΠΊΪΠΘΒ Οορἀθυθηαγ. 
Ἰθεπίααθρ τραθαηΐθβ 5061} (ΟΣ Πτιπὴ 
οορτιηΐ ΘΧΘΙΟΙ τη ΡΟ θβίγο πη ἸρΟοΟ 
οὕ ΡΙαβ, δααϊζατη ἔθ σοο. Ηᾳς 1Ἰρὶ- 
[Γ Ρευθ ποῦ Πδγγαῖϊο [)]ΟΘΟΥΙ 14, 538. 
ΟἸγΙΩΡΙΔ6ῚΒ. 95» 2, ὉΌῚ 1 ΟΘαφοιπ ΠΪ 
τοὺς περὶ Οἴτην κατοικοῦντας οἢϊοϊπηΐ 
ΒΘ αΙθτι8, “ΟΓΙΏ ΠΊΔΧΊΤηἃ ῬΔΥΒ 60Π- 
Γαρὶῦ ἴῃ “ΓΘ ββδ]αση, πη 8 ροβῦ αηΐη- 
416 ΔΠΠΟῸΒ κατήχθησαν εἰς Βοιωτίαν, 
ἈὈῚ Π1Π1] τηοπαϊδ Δ Ἐββο ηρῖτιβ; 8]- 
ἴ6ΓῸ ΨγΘΙῸ ἸΙΟΟΟῸ 14: 82. Π1Π1] αἰϊαα πἰϑὶ 
τοί]! Ἰδοΐοτοιη δα ἤπιος ᾿ρϑιιτη Ἰοσῦχη : 
ααδιπαιδτη οϑύ τηδηϊζθβϑίτιτη βου θθη- 
αὐτὴ κατήχθησαν ὑπὸ Βοιωτῶν, Ὠἰδὶ 
ατιοα "“Γ ΔΟΒΙΠ1Ο5 ποιηϊηδῦ Ὁ] ἀθθθθαΐ 
(ἔἴϑοβ θιοάοσιβ. )6 Μβαϊῖϊο ἀϊοίιτα 
ΟὈΙΓΟΙ ΒΌρτΓα δα 2, 3, 4. 5ΟΗΝ. 

Α. ΓΟ. 995. 
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ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΌΤ ΆΡΤΟΝ. 

ΚΕΦ. Α. 
κ ’ 9 Α »" 

Ὁ δὲ ᾿Αγησίλαος ἐπεὶ ἀφίκετο ἅμα μετοπώρῳ εἰς τὴν τοῦ 

Φαρναβάζου Φρυγίαν, τὴν μὲν χώραν ἔκαε καὶ ἐπόρθει, πόλεις 

2 δὲ τὰς μὲν βίᾳ, τὰς δ᾽ ἑκούσας προσελάμβανε. λέγοντος δὲ τοῦ 

3 

Σπιθριδάτου ὡς εἰ ἔλθοι πρὸς τὴν Π᾿αφλαγονίαν σὺν αὐτῷ, 

τὸν τῶν [[ἰαφλαγόνων βασιλέα καὶ εἰς λόγους ἄξοι καὶ σύμ- 
’ ’ τ “. 

μαχον ποιήσοι, προθύμως ἐπορεύετο, πάλαι τούτου ἐπιθυμῶν, 
σῷ ἢ “ , τ Ἁ ’ 

τοῦ ἀφισταναι τι ἔθνος ἀπὸ βασιλέως. 

᾿Ἐππεὶ δὲ ἀφίκετο εἰς τὴν Παφλαγονίαν, ἦλθεν "Οτυς καὶ [2] 

Ι. δὲ τὰς] δαυ τὰς Β. γτ., αἱ νἱ- 
ἀείαγ. 

2. σὺν αὐτῷ βεγναγυηΐ Β...Ε..Ε. 
Η..1. οπητπιηΐ σοὐθι]. 

ξύμμαχον] σύμμαχον φῬτὸ ξύμμ. Ε΄. 
δοηροῦ, 8.1). Ὠϊο οἵ 1τηΐτὰ. (ὐθίβιι 
ξύμμαχον. 

τι ἔθνος Β.Ο..Ε. Π.1ν. Οὐεἴοι! τὸ 
ἔθνος. 

4. ἦλθεν οτυς] Μοπιῖΐ δὰ ἔπης 
Ἰοσὰπη Ν᾽ Αθϑίιβ 1ηΓ6]Π0Ὶ τασοὴ Ρὰ- 
ΡῬῃ]ασοπατη, Πποτη Γ“Π ΠΘΟρΡοΙΡ5 ΠΡΌ τῸ 
35. δΙβίουασιτη ρα ΑΥΠΘΠδοΓη 4, 
θὲ γδό Ν᾿ το πον 415... Θύνονοοαΐ : 
Τὸν Παφλαγόνων φησὶ βασιλέα Θῦν 
ἑκατὸν πάντα παρατίθεσθαι δειπνοῦντα 
ἐπὶ τὴν τράπεζαν, ἀπὸ βοῶν ἀρξάμενον" 
καὶ ἀναχθέντα αἰχμάλωτον ὡς βασιλέα 
καὶ ἐν φυλακῇ ὄντα πάλιν τὰ αὐτὰ πα- 
ρατίθεσθαι ζῶντα λαμπρῶς" διὸ καὶ 
ἀκούσαντα ᾿Αρταξέρξην εἰπεῖν ὅτι οὕ- 
τως αὐτῷ δοκοίη ζῆν ὡς ταχέως ἀπο- 
λούμενος. ο΄ αἰΐεγο ἰοοο: Περὶ δὲ 
Θύος τοῦ Παφ. βασιλέως εἴς. τἀπᾶθ 
Αὐίαπαβ Υ. Η. 1, 27. οὖ Οὐυπο]ῖι5 
Νεϑροβ ᾿Παύαμηϊβ 6. 2, ὉΠῚ οοαϊοθ8 
Τἀώγηι, πὸ Τήψιι, ὨΔΌΘΥΘ ὑθβύδίῦ 
Μαϊοβῖαβ. [ἢ ὐ]απο Θῦον τὸν Πα- 
φλαγόνα οαἀϊίιιπι, ααοα διοίογιταί 

ΑΥΠΘΠθὶ σοΠ γα τη οϑύ. Νροβ 1ἴᾶ 
παῖγαῖ: γαξ 60 ἐθηροῦ Τἤγι αἷγ- 
ηαδίο5σ Ῥαρἠίαγομθ απέϊηο τη γῸ 
παΐι5 α ᾿γίκηιθηθ το, ψιθην ΠΗ ΟἨΘγ15 
Τγοῖοο δοίίο α Ῥαΐγοοίο τριἰογϑοίεην 
αἷί. [5 τοσὶ αὐοίο ατοθηδ πο, ογαΐ. 
Θμαην οὐ οατδαην ὑθίϊο θην ρογϑοῃιῖ 
οοηϑδίνέι, οἴηιθ τοὶ ργωζοοῖέ [)αΐα- 
ηιθηι, ργορίπφιμην Ῥαωρἠίαγοηῖδ. [5 
Θτη σαρύμμη οἴη ΠΙΧΟΙΘ οἵ ΠΌΘΥΙΒ δα 
ΤΟρΘΙη ΡοΓααχιΐ, δατηθ ΟὟ Το 6ο- 
Πϑίτιβ τηΔρ ΠΟΘ 86 ἜΧΟΙ 1 ΤΉ]55115 
εϑί, χὰ ἃ ῬΠΆγΠπαθδΖο οὐ ᾿ΠἸΠγδιιβίθ 
σοηΐτα ἀὐργρύμστῃ ραγαθαΐαγ. [ποϊα! 
Ἰσιταν το8, ἀθ αὰὰ Πᾶῖγαῦ ΧΘΠΟΡΠΟΠ, 
ἴῃ ΟἸγιηρ. ού, 2, σδρίϊνιαΒ δαΐρι 
ΤΟΡῚΒ ῬΑΡΒΙαρσΟηΪοο ποῦ ἴογ ἴῃ Ο- 
Ἰγηιρίδάθηη 104, απὰ ὈΘΠΠιπη ΡοΥβθ 
οοπίτα ἀὺρσγρίθτμη ραββουιηΐ, οα] Θἔ]8 1) 
Αρδβηαὰβ οὐ ΟΠ ργαβ ᾿πίθυ πουηΐ. 
(εἴθ ΠΟΙΊΘῊ ΤΕΡῚΒ ἢ 11 ΤῚΒ ΒΟΥΙΡΙΙΒ 
οὐπηϊθυβ Πιοιβ 16 σΟΙΠΡΑΥΓΔΙΒ Β0Γ101- 
ἴὰγ ἴοτυς, απο αὰο τ νἹΓ] ἀοοίϊ 
σογίαϊ τη τηταυ! Ππ|5Βουηΐ ἴῃ Κότυς 
Παης ἀδιηππὰ οοτηραγαΐο ΓΠΓ ΠΘΟΡΟΙΗΡῚ 
Ιοοο ἃρραῖοῖ. Οὐηΐ. οδὕϊατῃ αἰϊοΐα δά 
Αρδβ11δὶ 6. 32,4. ΗΝ. 
οτυς] γρ. Κότυς . 
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συμμαχίαν ἐποιήσατο καὶ γὰρ καλούμενος ὑπὸ βασιλέως οὐκ 

ἀνεβεβήκει. πείσαντος δὲ τοῦ Σπιθριδάτου κατέλιπε τῷ ᾿Αγη- 

σιλάῳ "Ὄτυς χιλίους μὲν ἱππέας, δισχιλίους δὲ πελταστάς. 

4 χάριν δὲ τούτων εἰδὼς ᾿Αγησίλαος τῷ Σ΄πιθριδάτῃ, Εἰπέ μοι, 

ἔφη, ὦ Σπιθριδάτα, οὐκ ἄν δοίης "Οτυϊΐ τὴν θυγατέρα: ΠΙῸολύ 

γε, ἔφη. μᾶλλον ἢ ἐκεῖνος ἂν λάβοι φυγάδος ἀνδρὸς βασιλεύων 

πολλῆς καὶ χώρας καὶ δυνάμεως. τότε μὲν οὖν ταῦτα μόνον 

5 ἐρρήθη περὶ τοῦ γάμου. ἐπεὶ δὲ "Ὄτυς ἔμελλεν ἀπιέναι, ἦλθε 

πρὸς τὸν ᾿Αγησίλαον ἀσπασόμενος. λόγου δὲ ἤρξατο ὁ ᾽Α γη- 

σίλαος παρόντων τῶν τριάκοντα, μεταστησάμενος τὸν Σπιθρι- 

6 δάτην, Λέξον μοι, ἔφη, ὦ "Ὄτυ, ποίου τινὸς γένους ἐστὶν ὁ 

Σπιθριδάτης ; ὁ δ᾽ εἶπεν ὅτι Περσῶν οὐδενὸς ἐνδεέστερος. 'Γὸν 

Τί δ᾽ οὐ μέλλω: 

καὶ γὰρ ἑσπέρας συνεδείπνουν αὐτῷς 'Γούτου μέν φασι τὴν 

Νὴ Δί᾽, ἔφη ὁ οτυς, καλὴ 

7 γάρ ἐστι. ΪΚαὶ ἐγὼ μὲν, ἔφη, ἐπεὶ φίλος ἡμῖν γεγένησαι, συμ- 

« ΕΣ ΕΝ ν ΄“ ς , 9 Η 

δὲ υἱὸν, ἔφη, εὐρακας αὐτοῦ ὡς καλὸς εστι; 

’ 9 “- , ζ) 

θυγατέρα αὐτοῦ καλλιονα εἶναι. 

’ ι ὰ. Α “ ΝΜ - ’ Α 

βουλεύοιμ᾽ ἂν σοι τὴν παῖδα ἄγεσθαι γυναῖκα, καλλίστην μὲν 
5 ο 5 τ ὃ Νι ῷῷ Ἢ Ν - ΠῚ ; δύ ὃ 

οὖσαν, οὗ τί ἀνδρὶ ἥδιον ; πατρὸς ὁ εὐγενεστατου, ὀύναμιν 
Ε ’ὔ ἃ ε ἣ , ς ᾿ 6 “ 
ἔχοντος τοσαύτην, ὃς ὕπο Φαρναβάζου ἀδικηθεὶς οὕτω τιμωρεῖ- 

ται αὐτὸν στε φυγάδα πάσης τῆς χώρας, ὡς ὁρᾷς, πεποίηκεν. 
8 3, ἡ θ ’ ΕΣ δ [2 9 “- 9 0 Ἁ ΕΣ δύ 

εὖ ἰσθι μεντοι, ἔφη, ὃτι ὡσπερ ἐκεῖνον ἐχθρὸν ὄντα δύναται τι- 
“- 4 κ , 2 ᾽ “ “Ἃ Γ, , 

μωρεῖσθαι, οὕτω καὶ φίλον ἄνδρα εὐεργετεῖν ἂν δύναιτο. νόμιζε 
κι Ὁ 

δὲ τούτων πραχθέντων μὴ ἐκεῖνον ἄν σοι μόνον κηδεστὴν εἶναι, 
Ἁ -- 

ἀλλὰ καὶ ἐμὲ καὶ τοὺς ἄλλους Λακεδαιμονίους, ἡμῶν δ᾽ ἡγου- 
“σι ’ ’ 

ο μένων τῆς ᾿ὥὔῶχλλαδος καὶ τὴν ἄλλην Ελλάδα. καὶ μὴν μεγα- 

ἀνεβεβήκει Ἰὰ. ἀναβεβήκοι 1). Οε- 
[6] ἀναβεβήκει. 

4. ᾿Αγησίλαος] ὁ ̓ Αγησίλαος Ἐὶ, 
πολλῆς καὶ Β. (Οὐρἴοι] πολλῆς. 
5. ἐπεὶ δὲ] ἐπειδὴ Β. 
λόγου δὲ ἤρξατο] ἤρξατο δὲ λό- 

ου Ἐ.. 
6. υἱὸν] Μεραθαΐθδη 5. 28. 
ἑόρακας] [ΔὈγ] ἑώρακας. 
αὐτοῦ] ΙΑ. ἀηποί. δα 6, 4, 8 
συν. ῬΓῸ ἕυν. Β.}. 
αὐτοῦ ἡ. (ὑδίοιὶ αὐτῷ, 4τιο 86Γ- 

ναῖο 46] πά ιπη [οτοί τήν. 
7. συμβουλεύοιμ᾽ Β.1).1.ν. (Οὐδίοι] 

συμβουλεύσοιμ᾽. 
παῖδα] παῖδαν Β. 

γενέσθαι] Ἐτ. Ῥοτίιιβ. πηαΐαραΐ ἰπ 
ἀγαγέσθαι, ΟΠ ἱπηρΥΟ Δ }}} οοπ͵θο- 
ἴὰτὰ. ΘΗΝ. ἄγεσθαι ΜαγκΙαπάιιβ 
Δ Τῦπιγ. ΞΌρΡΡΙ. τού4ᾳ. 

ὃς] Μαῖρὸ 1,βοποὶαν ὡς. Οοηΐ. 
ΟΠ ΘΟοσῚ Μεϊοίθιη. ρΡ.71. 5ΟΗΝ. 

οὕτω---ὥστε οτη. Υ͂. 
8. ἔφη Βᾳρτγα νϑγϑιπι ΠΕ. 
ὅτι βογνανὺ Β., οὐ. σϑίθυ!. 
ἂν ἴῃ ΠΌΤῚΒ ΟἸηϊββιιτ δηΐθ ἄνδρα 1ῃ- 

ΒΘΓαΙ ΟΠ Θοσιιβ. 
κεῖνον ᾿ΓΥΆΠΒΡΟΒ [ΙΒ νοοῖθιι8 αχαὶ- 

θυβαδπ π᾿ ἐκεῖνον τητιζαὔτιΠΔ ΤΩΔ]ΊΤη. 
5ΟΗΝ, μὴ ̓ κεῖνον Κ΄. ϑΟΥΙΡΒΙ ἐ ἐκεῖνον. 
για. δὰ δίθρῃ. 'Πμ68. ν. Ἐκεῖνος 
Ρ. 4ο8 Β,6. 

Α.0Ὁ. 

[3] 

[4] 
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’ ΄- » ΄- , , «4 ’ὔ ᾿ 

λειοτέρως γε σοῦ, εἰ ταῦτα πραττοις, τίς ἂν πότε γήμειε 
κ , , “- ε κα ᾿ - ᾿ ᾿ 

ποίαν γὰρ νύμφην πώποτε τοσοῦτοι {ππεις Και πελτασται και 

“- ΕΣ ῇ ᾿] Α - “, Ἁ Ἀ οὺ 

ὁπλῖται προὔπεμψαν ὅσοι τὴν σὴν γυναῖκα εἰς τὸν σὸν οἶκον 

Ιοπροπέμψειαν ἄν; καὶ ὁ "Ὅτυς ἐπήρετο, Δοκοῦντα ὃ᾽, ἔφη, ὦ 

᾿Αγησίλαε, ταῦτα καὶ Σ) ιθριδάτη λέγεις ; Μὰ τοὺς θεοὺς, ἔφη 
«» ἣ δ λα ι ὝΛΗΝ, δ ψ. ἂν “ , Ε 
Ο Αγησίλαος, ἐκεῖνος μὲν ἐμὲ γε οὐκ εκέλευσε ταῦτα λέγειν 

ἐγὼ μέντοι, καίπερ ὑπερχαίρων, ὅταν ἐχθρὸν τιμωρῶμαι, πολὺ 

μᾶλλόν μοι δοκῶ ἥδεσθαι, ὅταν τι τοῖς φίλοις ἀγαθὸν ἐξευ- 
’ ΓΙ Ω 3» " θά ο , ΩΝ , Ἂ. ὔ “,» 

τι βίσκω. ι Οουν. ἔφη, ου πυνῦΌανει εἰ Και εκείνῳῷ βου ομέενῳ ΤΟΣ 

ἐστί; καὶ ὁ ᾿Αγησίλαος, "1τ᾽, ἔφη, ὑμεῖς, ὦ 

12 διδάσκετε αὐτὸν βουληθῆναι ἅπερ ἡμεῖς. οἱ μὲν δὴ ἀναστάντες [6] 

 : 
᾿Ηριππίδα, καὶ 

Φ'3ὮΥ 

ἐδίδασκον. ἐπεὶ δὲ διέτριβον, Βούλει, ἔφη, ὦ "Οτυ, καὶ ἡμεῖς 
Ξ. “" ΄-“- Ἁ “ 

δεῦρο καλέσωμεν αὐτόν ; [[ολύ γ᾽ ἂν οἶμαι μᾶλλον ὑπὸ σοῦ 
ΓΝ ἣν ΠΝ μὴ ον - » ε , " ᾽ Ὧν 5 ἢ 

πεισθῆναι αὐτὸν ἢ ὑπο τῶν ἄλλων ἁπαντων. ἐκ τούτου ὁὴ ἐκα- 

13 λει ὁ ᾿Αγησίλαος τὸν Σ) πιθριδάτην τε καὶ τοὺς ἄλλους. προσι- [7] 

ὄντων δ᾽ εὐθὺς εἶπεν ὁ ̓ Ηριππίδας, "Πὰ μὲν ἄλλα, ὦ ̓ Α γησίλαε, 

τὰ ῥηθέντα τί ἄν τις μακρολογοίη ; τέλος δὲ λέγει Σ)πιθριδα- 
΄“ - “ἃ εὖ ΜΨ , 

Ι4της ῖΦΤαν᾿ ΠΤῸΟϊΪΕΙΡ ον ἡδέως στ σὲ δοκοίη. 
Ἢ Α Α , 

μοι μεν τοινυν., 

ἔφη, δοκεῖ, ὁ ̓ Αγησίλαος σὲ μὲν, ὦ Σ)»-πιθριδάτα, τύχη ἀγαθῆ 

διδόναι "Οτυϊ τὴν θυγατέρα, σὲ δὲ λαμβάνειν. τὴν μέντοι 

παῖδα πρὸ ἦρος οὐκ ἂν δυναίμεθα πεζὴ ἀγαγεῖν. ᾿Αλλὰ ναὶ μὰ 
ὁ “ , Ἁ , ] Ἁ 

Δί᾽, ἔφη ὁ "Ὄτυς, κατὰ θάλατταν ἤδη ἀν πέμποιτο, εἰ σὺ 

15 βούλοιο. ἐκ τούτου δεξιὰς δόντες καὶ λαβόντες ἐπὶ τούτοις [8] 
ς ’ ΔΝ 

απέπεμπον τον Οτυν. 

Καὶ εὐθὺς ὁ ᾿Αγησίλαος, ἐπεὶ ἔγνω αὐτὸν σπεύδοντα, τριήρη 

πληρώσας καὶ Καλλίαν Λακεδαιμόνιον κελεύσας ἀπαγαγεῖν τὴν 

9. σοῦ οτῃ. Α.Ε.Ε, ΑἸά., σογρθη- 
ὌΡυΒ Η.1. 

1ο. Σπιθριδάτῃ ] β᾿ ΒΌΡΕΓ θρ ροηϊΐ ΚΕ. 
ταῦτα δηΐα καὶ Σπιθρ. ροπιυπηΐ Β.1). 

ἘΝΠ., οοίουὶ δηΐθ λέγεις. Υ. οτηἱ{| 
4 βιιηΐ ᾿πίου ᾿Αγησίλαε εἴ ἐκεῖνος. 

δ᾽ Αγησίλαος Β.).Η.1. Οεἰ. ὠ'Ὄτυ. 
ὑπερχαίρων Ἀ.Β.Ο. .ἘΕΜῊ.1 ΚΟΥ, 

Οδίθιὶ ὑπερχαίρω. 
11. Τί οὖν οὐ] Οοπῇ. δα Οοτηπ)οηΐ. 

3.11, 15. αἰοία. ΟΗΝ, 
πυνθάνει) ΤΛΌΥΙ πυνθάνῃ. 
12. γ᾽ ἂν] γὰρ ἂν. 
μᾶλλον Β.0..Ε.Η.ν. Οείοι μᾶλ- 

λον, ἔφη. 
ἁπάντων] ἁ Β.. Ἰηΐξι νΘΥΒΊ5. 

δὴ Β.Ώ... Οὐείοιι δέ. 
τὸν Σπιθρ.Ἷ Σπιθρ. Α.Ο. ΑἸΙα., οοΥ- 

τἱρθηΐθ Η. τὸν Σπιτρ. [ὰ. 
τοὺς ἄλλους] ἄλλους Β.1}.Η..1. 
12. εὐθὺς ΒΟ.) ἘΚΕΗ.1ν. Οε- 

[67] ΟΠ τηᾶγρ'. ἃ. αὐτῶν. 
[4. θυγατέρα] θυγατέρα γυναῖκα Κα. 
ἤδη εἰ σὺ οπι. Α.Ο. ΑἸά., Δα ἀ6πη6- 

θυβ Η.1.Κ. Ἤδη ἀδ ἰδπηροσθ ριῶ- 
ΒΘΠΠ) 516 αἰχὶῦ ΑΠΔ}.1, 4, τ6, Ογτορ. 
4.1; ὃν 4. 

σὺ βούλοιο] συμβούλοιο Πἰ. 
15. Καλλίαν] ππαρτηη ποτηϊπαΐ ἴῃ 

Αρδϑιῖαο 8, 4. Ρ]αΐαγοῃ. Μου. ". 
213 ἢ), οἵ Ροϊγεμη. ὅ0ΗΝ. 
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“- ΠΩ 3 Ν«Ν , 5 ,ὔ » κ Ν ’ 

παῖδα, αὐτὸς ἐπὶ Δασκυλείου απεπορεύετο, ἔνθα καὶ τὰ βασί- 
ζχυ ω Ν 

λεία ἣν Φαρναβάζῳ, καὶ κῶμαι περὶ αὐτὰ πολλαὶ καὶ μεγάλαι 
ΠΝ, ᾽ Ἂ Κὶ "ὃ Α “- ς Α Δι Ν 

και ἄφθονα εχουσαι τὰ επιτήοεια, Και θῆραι αι μεν Και εν περι- 

ειργμένοις παραδείσοις, 

16 πάγκαλαι. περιέρρει δὲ 

- δὲ Ἀ Ψ ν} ’ὔ ’ 

αἱ ὁε καὶ εν αναπεπταμεένοις τόποις, 
᾿ ᾿ ΄“ ᾿] ’ὔ ’ 

και πόοταμος παντοδαπῶν ἰχθύων πλη- 

ρῆς. ἣν δὲ καὶ τὰ πτηνὰ ἄφθονα τοῖς ὀρνιθεῦσαι δυναμένοις. 
᾽ “ ᾿ ν ἢ ᾿ 4 Ψ ᾿ ι δι ᾿ 
ἐνταῦθα μεν δὴ διεχείμαζε, και αὐτόθεν και συν προνομαῖς τα 

17 ἐπιτήδεια τῆ στρατιᾷ λαμβάνων. καταφρονητικῶς δέ ποτε καὶ 

ἀφυλάκτως διὰ τὸ μηδὲν πρότερον ἐσφάλθαι λαμβανόντων τῶν 
- ΝΥ 9 ,ὔ 5». 9 ἂὰ ς Ψ , 

στρατιωτῶν τὰ ἐπιτήδεια, ἐπέτυχεν αὐτοῖς ο Φαρνάβαζος κατα 
Ἁ ᾿ ’ “ Α 57 ’, ’ 

τὸ πεδίον εσπαρμένοις, ἄρματα μεν ἔχων δύο δρεπανηφόρα, 
͵ Ω 

Ιδἱππέας δὲ ὡς τετρακοσίους. οἱ δ᾽ “λληνες ὡς εἶδον αὐτὸν 
’ ’ ς Φ ς ᾿ς Ξ « ἮΣ »᾿ 9 ’ 

προσελαύνοντα, συνέδραμον ὡς εἰς ἑπτακοσίους" ὁ δ᾽ οὐκ ἐμέλ- 
ᾺΧ . Ἁ ’ Ν ω 9 Ἁ δὲ Α - 

σεν, ἄλλα προστησάμενος τὰ ἄρματα, αὐτὸς ὁὲ σὺν τοῖς 
: : - » ’ 95: δὰ ᾽ , ς ᾽ , ς 
10ἱππεῦσιν ὄπισθεν γενόμενος, ἐκέλευσεν ελαύνειν εἰς αὐτούς. ὡς 

Α ν ὦ 4 ’ ’ νυ ’ὔ, Α ΒΦ - 

δὲ Τα αρματα ἐμβαλόντα διεσκέδασε το ἀθρόον, τάαχυ οἱ {πττ εις 

κατέβαλον ὡς ἑκατὸν ἀνθρώπους, οἱ δ᾽ ἄλλοι κατέφυγον πρὸς 

20᾽ Αγησίλαον" ἐγγὺς γὰρ ἔτυχε σὺν τοῖς ὁπλίταις ὦν. ἐκ δὲ 
, ’ «ἵ ω ἤ» Ὁ .] ὦ ε ; Α 

τούτου τρίτη ἢ τετάρτη ἡμέρᾳ αἰσθάνεται ὁ Σπιθριδάτης τὸν 

Φαρνάβαζον ἐν ἹΚαυῇ κώμη μεγάλῃ στρατοπεδευόμενον, ἀπ- 

Δασκυλείου Β. (ὑείεγ] Δασκυλίου. 
““ Ῥ]Ιηἶτι5 5. 5. 40. ὧν ογὰ [1)αδομίοϑβ. 
ΤλΑβου] θη δῃ ἰάθιῃ 80 στη Δασκύλου 
κώμῃ ἂρ ΑΥΠΘηςΘΠῚ 2, Ρ. 43. Π6- 
βοῖο. ὅϑ'6α ἴῃ Ῥῃτγυρία 1116 ἸὈ1 θη ρο- 
ὨΪ Μηνὸς κώμην εἴ Λέοντος κώμην. 
ψιάείαγ ᾿ρὶαγ Ῥηγγρία κωμηδὸν 56ὰ 
ῬΘΙ ΡαρῸΒ  Παριἰαΐα {α]586, απο ΠΔΥ- 
Ταῖϊο Χϑπορμοητ5 ὉΌΪατιΘ ΔΓΡΊΙΘΓΘ ν]- 
αοίαν.᾽" 5ΟΗΝ. 

ἀπεπορεύετο Β.Ὦ).1.Ν. ἐπεπορεύετο 
Ἐ,, ἐπιπορεύετο Η. Ο(ΟὐξίεΕγἸ ἐπορεύετο. 

θῆραι] θῆρας Α.ΟΙ, ΑἸΑ., σοντ]- 
σοηῦθαβ Η.1. θῆρα Κα. 

αἱ μὲν καὶ Β.Ο. .ἘΜΕῊΗ.1ν. Οε- 
[6] αἱ μέν. 

περιειργασμένοις] 'ΤΟῸΡΙΒ5 δα ὅδ ]- 
ἄστη ν. Περιεργάσεσθαι ἘπτηδΠά. νοΟ]. 2, 
Ρ. 51- σοιηραγαθαῦ οατῃ Ἰοοοὺ ΡῬΟ]]ΟΙΒ 
1, Τύο, Ὁ] οβί τεῖχος περιειργάσαντο. 
Νοῖ ἀπο βουϊρίασπα ἔμ18886 περιειρ- 
γμένοις. ῬΒΓΥΠΙΟΠιι5 ΒΟ ΚΟΥ Ρ. όο: 
Περιειργμένος τόπος, ἀντὶ τοῦ περιπε- 
φραγμένος. ΤΠπυογά. ", τι: Περιέρ- 
ἕαντες τὸ μνημεῖον. ὅΟ ΗΝ, 

παραδείσοις] τόποις καὶ παραδείσοις 
Κ. ομι. Β. 

καὶ ἐν] ΓΛΌΤΙ καί. 
πάγκαλαι] παγκάλους Κ. 
τό. περιέρρει] παρερρεῖ Η. ῥῖῸ παρ- 

έρρει. Οοπηῇ. νγ΄. Βογρύαγοο Αὐϊβίορῃ. 
Επ. 533. 

διεχείμαζε] ἐχείμαζε Ο. καὶ ἐχεί- 
μαζεΐνν. 

αὐτόθεν καὶ] αὐτόθεν Ο.Ὦ. ΑἸΑ., 
σΟΥΤΙρο πα θιι5 Η.1]. 

σὺν προνομαῖς τὰ ἐπιτήδεια λαμβά- 
νων] Απᾶ. 5,1, 7: ᾿Αλλά μοι δοκεῖ 
σὺν προνομαῖς λαμβάνειν τὰ ἐπιτήδεια, 
ἄλλως δὲ μὴ πλανᾶσθαι. 

17. ἱππέας] [ΛΌΤῚ ἱππεῖς. 
18. συν. ΡΙῸ ἔυν. Β.Ὁ. 
ἐκέλευσεν ἐλαύνειν εἰς αὐτούς] ἐλαύ- 

νειν ἐς αὐτοὺς ἐκέλευσεν ἘΒ. 
10. κατέβαλον] κατέβαλλον Β.Ὁ.Ἐ.. 
ὡς ΕἾΝ, Οὐδίουὶ ὡς εἰς. Ιά. δα 4, 

45 9. 
20. στρατοπευόμενον Β. ῬΔᾺ]1Ὸ ἀπΐθ 

Καβη Ν. 

ΑΙΑΣ 



“ 
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’ ’ ε [ἢ Ἷ Α ε Ἀ Α δλλ ’ Ἁ 

εχόντα στάδια ως ἑξήκοντα καὶ εκάατον, Και εὐθὺς λέγει προς 

21 τὸν ᾿Ηριππίδαν. καὶ ὁ Ἡριππίδας ἐπιθυμῶν λαμπρόν τι ἐρ- 
“ μ ’ κ 

γάσαδθαι, αἰτεῖ τὸν ᾿Αγησίλαον ὁπλίτας τε εἰς δισχιλίους καὶ 
κ , τ , 

πελταστας ἄλλους τοσούτους καὶ ἱππέας τούς ΤΕ Σπιθριδάτου 

Α ’ “ ’ ὔ 

καὶ τοὺς Παφλαγόνας καὶ τῶν ᾿Ελλήνων ὁπόσους πείσειεν. 
" Α Α ’ ἴω δι ΐ ’ 

22 ἐπεὶ δὲ ὑπέσχετο αὐτῷ, ἐθύετο καὶ ἅμα δείλη καλλιερησάμενος 
’ὔ; Α , " Α ’ ᾽ ᾿ 

κατέλυσε τὴν θυσίαν. ἐκ δὲ τούτου δειπνήσαντας παρήγγειλε 
α , - , , ᾿ , 5. 9 

πάρειναι πρόσθεν του στρατοπέδου. σκοτοὺυς δὲ γενομένου οὐὸ 

δὶ , ς ’ 9 “κ᾿ “ Ἁ Α τνί. , 

23 οἱ ἡμίσεις ἐεκαστων ἐξῆλθον. όπως δὲ μη: εἰ ἀποτρεέποιτο, κα- 

΄' " - αονἝἕν 3 ᾿] ’, Ἁ Ὁ ον 

ταγελῴεν αὐτοῦ οἱ ἄλλοι τριάκοντα, ἐπορεύετο σὺν ἡ εἶχε δυ- 

Ζάνάμει. ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ ἐπιπεσὼν τῆ Φαρναβάζου στρατοπε-[11] 

δείᾳ, τῆς μὲν προφυλακῆς αὐτοῦ Μυσῶν ὄντων πολλοὶ ἔπεσον, 
Ἁ Ἀ 

αὐτοὶ δὲ διαφεύγουσι, τὸ δὲ στρατόπεδον ἁλίσκεται, καὶ πολλὰ 

μὲν ἐκπώματα καὶ ἄλλα δὴ οἷα Φαρναβάζου κτήματα, πρὸς δὲ 

25 τούτοις σκεύη πολλὰ καὶ ὑποζύγια σκευοφόρα. διὰ γὰρ τὸ φο- 
»" "»“" , 

βεῖσθαι μὴ εἴ που κατασταίη, κυκλωθεὶς πολιορκοῖτο, ἀλλοτε 

ἄλλη τῆς χώρας ἐπήει, ὥσπερ οἱ νομάδες, καὶ μάλα ἀφανίζων 

“6 τὰς στρατοπεδεύσεις. ἐπεὶ δὲ τὰ ληφθέντα χρήματα ἀπήγαγον 

οἵ τε ΠΠαφλαγόνες καὶ ὁ Σπιθριδάτης, ὑποστήσας ᾿Ηριππίδας 

ταξιάρχους καὶ λοχαγοὺς ἀφείλετο ἅπαντα τὸν τε Σ πιθριδα- 

την καὶ τοὺς Παφλαγόνας, ἵνα δὴ πολλὰ ἀπαγάγοι τὰ αἰχμά- 
“- “ ’ὔ “- 

Ζήλωτα τοῖς λαφυροπώλαις. ἐκεῖνοι μέντοι ταῦτα παθόντες οὐκ 
" ς "5. ε ἐν ’ νὴ Ὁ , κι 
ἤνεγκαν, ἀλλ᾽ ὡς ἀδικηθέντες καὶ ἀτιμασθέντες νυκτὸς συσκευα- 

καὶ εὐθὺς] εὐθὺς Β. 
21. λαμπρὸν Β.Ο..Ε1.ν. Οίοι 

ἀεὶ λαμπρόν. 
ἐργάσασθαι Β.Ὁ.).Ν. Οδι.--ζεσθαι. 
22. πρόσθεν] πρόσθε 1.1. 
οὐδ᾽] οἱ δ᾽ Ἐ. 
22. ἀποτρέποιτο)] ἀποτρέποι ὁ. ]1η 

Β. ΡΓ. ο ΡΙῸ ε, αἴ νἹἀθίαγ. 
24. ἐπιπεσὼν] Ρτο ἐπιπεσόντος αὐ- 

τοῦ, αἴ τηοπαϊῦ Μογιβ. ΒΟΉΝ. 
τῇ---στρατοπεδείᾳ ] [πιιδιταύπιτη τα] Π] 

ΔΟΟΙαῚς ΡΥῸ τῷ στρατοπέδῳ, πθ6ς 8110] 
νοῦΘ 885 οϑύ Χϑοηπορῆοη. 5ΟΗΝ, 
ἘΘοΘΠ Ιοστιτὴ Θχθιηρ]ᾶ αἰΐα}} δὰ 68. 
ϑίθρηδηὶ. Ηἰἱς χώρα (816) Ε΄, 

δὴ οἷα] ϑ'ογθοπηάτπη νἹαθίαγ οἷα δή. 
5» 2,9: Καὶ οἷα δὴ ἐν ταῖς πλείσταις 
πόλεσινεωτέρων τινὲς ἐπιθυμοῦντες πρα- 
γμάτων κατάγειν ἐβούλοντο τὴν φυγήν. 

25. ἄλλῃ] [πὶ Β. Ἰι{{6γ85 ἡ σοΙηρθη- 
αἴσχη 5ἰπη]8 σοπηρθηαῖο Πἰς Θγάγιτη ους. 

26. ἐπεὶ δὲ τὰ ληφθέντα χρήματα 
ἀπήγαγον οἵ τε Παφλαγόνες καὶ ὁ Σπι- 
θριδάτης βογναγαηΐ Β.1).Ε.Η..1., οπητῦ- 
τὰηΐ οΘ΄οτ]. 

ὑποστήσας] (τὴ 1 ΘΟΠοΪανῖο τηϊι- 
ἰδηάτιη 1ῃ ἐπιστήσας ΟΘη860. [0986 ΤΘ 
1088 ΡΙαΐαγοῃ. Αρ68511. ὁ. τι: Πικρὸς 
ὧν ἐξεταστὴς τῶν κλαπέντων, καὶ τοὺς 
βαρβάρους ἀναγκάζων ἀποτίθεσθαι καὶ 
πάνταφωρῶν καὶδιερευνώμενος. ΒΟῊΝ, 
Ὑποστήσας αἰοϊζαγ αὖ ὑποπέμψας. 

Ἡριππίδας Β.Ο..Ε.ΕΝὉ1. Οδίοι! δὲ 
Ἡριππίδας. 

ταξιάρχους] ταξιάρχας Υ'΄. ΑἸά., σοτ- 
τὶσοηίΐθ 1. 

ἀπαγάγοι] ἀπαγάγη (816) Π). ἐπαγάγει 
Α. ἐπαγάγοι ΑἸά., οοττ. 1, ἀπάγη Ὁ. 

τὰ αἰχμάλωτα] τοὺς αἰχμαλώτους Β. 
ΨΩ. δ. 4. 4εὐὺ 

27. μέντοι] μὲν Ε, μὲν τοιαῦτα ῬτῸ 
μέντοι ταῦτα Υ. 
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Ι 

σάμενοι 

σαντες, 

“ὃ αὐτῷ. ᾿Αγησιλάῳ μὲν δὴ τῆς ἀπολείψεως τοῦ Σπιθριδάτου [12] 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΝ ΗΙΝΊ. 6Ν. 

» 5 ’, " ΜΕ ἃ ᾿ ΝΥ κ ’ 
ῳχόντο απιοντες εἰς αρ εις προς βίιάιον., “πιστευ- 

ὅτι καὶ ὁ ᾿Αριαῖος ἀποστὰς βασιλέως ἐπολέμησεν 

καὶ τοῦ Μεγαβάτου καὶ τῶν ΠΠαφλαγόνων οὐδὲν ἐγένετο βαρύ- 

τερον ἐν τῆ στρατείᾳ. 

Ἣν δέ τις ᾿Απολλοφάνης Κυζικηνὸς, ὃς καὶ Φαρναβάζῳ 
ΕῚ ᾽ ᾽ “ ’ὔ “ἃ ἥν , ΕῚ Φ - 

ετυγχάνεν εκ παλαιοῦ ἕένος ων και Αγησιλάῳ ΚΑΤ εκεινον 
Ἁ ’ ᾽ ’ Ὁ ω ἊΣ Ν Ἁ ς 7 ς 

τον χρόνον ἐξενώθη. οὕτος οὖν εἰπὲ προς τον ᾿Αγησίλαον ως 

οἴοιτο συναγαγεῖν αὐτῷ ἂν εἰς λόγους περὶ φιλίας Φαρνάβαζον. 
“- ΄ , Ἁ 

ὡς δ᾽ ἤκουσεν αὐτοῦ, σπονδὰς λαβὼν καὶ δεξιὰν παρῆν ἄγων τὸν 

30 Φαρνάβαζον εἰς συγκείμενον χωρίον, ἔνθα δὴ ̓ Αγησίλαος καὶ οὗ [12] 
᾿ ΕΝ ὁὴ ΔῈ , ᾿ , ἃ ὧν 

περι αὑτον τριάκοντα χάμαι εν ποᾳ τινε Κατακείμενοι ανεμενον" 

ὁ δὲ Φαρνάβαζος ἧκεν ἔχων στολὴν πολλοῦ χρυσοῦ ἀξίαν. 
«ε ’ Α ᾿ ΄σ΄ “ ’ ς Ἀ " “. μὰ ’ 

ὑποτιθεντων δὲ αὐτῷ Τῶν θεραπόντων βᾶάτπτα., εφ ων καθίζου- 

σιν οἱ Πέρσαι μαλακῶς, ἡσχύνθη ἐντρυφῆσαι, ὁρῶν τοῦ ᾿Α γη- 
͵ ᾿ , ᾿" ,7ὔ ἥ' ᾿ ψι, ΟΝ οἵ Ω 

σιλάου τὴν φαυλότητα κατεκλίθη οὖν καὶ αὐτὸς ὥσπερ εἶχε 
΄- Α “- 

41 χαμαί. καὶ πρῶτα μὲν ἀλλήλους χαίρειν προσεῖπον, ἔπειτα τὴν 

πιστεύσαντες Β.}).1.. ΟὐδίοΙ] πι- 
στεύοντες. 

ὁ ᾿Αριαῖος] ᾿Αριαῖος ΗΕ. “18 οδΐ 
4] οατὰὶ ὕγτο ὈΘ]] τη ροβϑβογαῦ σοηΐγᾶ 
Αὐ άχθυχθμη, οἱ Οὐ ὕπαρχος Χεπο- 
ῬΠοΟΙδ Απαῦ. 1, 8. ῬΙΟΘΟΙῸ 14, 24. 
σατράπης ΟΥτὶ αἰοϊθαγ. [πὰ αἰτοσιιθ 
Βουϊρίογ ΠΟΤῚ νϑυϊαηΐ ᾿ηΐου ᾿Αριαῖος 
οἱ ᾿Αριδαῖος, ΔΠ14] οἴϊδτη ᾿Αρισταῖος 
Παροηΐ." 5ΟΗΝ, 

28. τῆς] ἀπὸ τῆς ΑἸά., σουτ]ροηΐ. Η. 1]. 
ἀπολείψεως Β.1).Ε.Η. (Οὐεἴετ! ἀπο- 

λήψεως. 
Μεγαβάτου Β.Ο.Ε1ν. Μεγάτου Ὁ. 

Οεἴοι] Μεγαβάζου. ““Ἰῃ Αρθ81180 α. 5. 
οὔ ἀρυᾶ Ρ]αίαγο τη ο. 11. οϑί Μεγα- 
βάτου, ἴῃ ΔἈΡορμίπορτη. [μΔοοη]ςἸβ Ρ. 
200 1): Μεγαβούτον εἴ Μεγαβήτου. 
Ατημοόσθη Αρθβῖαὶ ἴθ ἤπς ῬΘΓΙΙΠῚ 
ῬΙΌΤΙθ 5. σΘ]ΘὈγανὶῦ Χοπορθοη ἴῃ Α- 
Θ681140.᾽ 5ΟΗΝ. 

20. αὐτῷ ἂν ΒΙΟ. ἘΕΝ. ἂν αὐ- 
τῷ Π.1. Οὐείουϊ αὐτῷ. 

ὡς δ᾽ ἤκουσεν αὐτοῦ) Εα τὸ αμαϊία 
Το πο ]αγῖιιβ νου. Αββθηϑι Αρθ- 
8118] 51Π}11}] ΒΙρ:Ϊ Π οαΥῚ ραΐο. ΟΗΝ. 

80. ἔνθα δὴ ᾿Αγησίλαος οτὰ. Β.ὮὉ. 
(ἴῃ αὰο πὰ] βαπΐ βῖρμᾶ Ἰδοιηδο, 568 
ΡΒ. αυοράδτη τηδοι]) 1.Ν., ααὶ 
Ροβύ τριάκοντα ρΡοΙρὶ : Σὺν οἷς καὶ ὁ 
᾿Αγησίλαος χαμαὶ ἐν πόᾳ. 

πόᾳ τινὶ] Ῥ]αΐαγομυ8: Ὑπὸ σκιᾷ 
τινι πόας οὔσης βαθείας. ὅ(0ΗΝ. 
Αρᾶμπβ οοπέονειν Ρ]αΐ. 10. ο. 26 ἤπ.: 
ἔΑνθρωπον πρεσβύτην κατακείμενον ἔν 
τινι πόᾳ, 46 Αρθβιϊαο οαπὰ ἀσοῖθτι5 
ΔρσΥΡΙ5 σοηνθηϊθηΐθ. 

αὐτῷ βεγνανιΐ Β.., οἵη. σίου]. 
ῥαπτὰ) Ρ]αΐΔΥο ἢ ΡΓῸ ῥαπτοῖς Πᾶ- 

Ὀεὺ κώδια μαλακὰ καὶ ποικίλους δάπι- 
δας. ΠΟΔΙΠΡῸΓ Ρ]α ΟΠ 2, 2, 54. 
σοηϑιιΐα ἰαροίϊα ΠΙης ᾿π ογρυθία θαίτιγ, 
αὖ ΗΒ ῥαπιδοποιὸν---ποικιλτὴν, 
Ἰΐθιη ϑδ]τηδϑῖτιβ δα ΟΡ βοὶ Ρ. 511. οἷ 
857. 888 Αἀτοόπονῖιβ ἀρπα Ρ]απίτιπι 
οοποιμἠαΐα ΒοΥ101 νοῦ. ΒΟῊΝ, 

καθίζουσιν Β.Ο.Ὁ ΕΝ. Οὐδίοι κα- 
θίσουσιν. 

κατεκλίθη Β.1). ΕἸ. Οὐδίβθυὶ κατε- 
κλίνθη. 

821. ἀλλήλοις χαίρειν προσεῖπον) 
προσεῖπαν Β.ΟΙ.Ν. εἶπαν ργ. οἵ 
ΟΟΥΓ. εἶπον . ““δπι ἔοΥτηαΠ 8:6- 
Ρῖα5 ἢ ΠΡΥῚ ἴῃ πος Ὀροσο οβδυαηΐ. 
ΘΙ τϑοΐθ οἵ βὶπ6 ναγϊθίαϊθ Ἰθριταγ ὐτη- 
τηθηΐ. 3,12,1: Προσειπών τινα χαίρειν 
οὐκ ἀντιπροσερρήθη, οἴ Ἠ]ΘΓΟΠΙΒ 8,3: 
᾿Ιδὼν πρῶτον προσειπάτω τινὰ φιλικῶς, 
ΠῸη ἀαθιῖο πϊς ααοηιθ Χοπορμοη- 
(6 ΒΟ. Ρ518588 ἀλλήλους---προσεῖπον.᾽ 
5ΟΗΝ. χαίροις Ἐ. 

Α.0. 
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δεξιὰν προτείναντος τοῦ Φαρναβάζου ὀντιπροὔτεινε καὶ ὁ 

32᾽ Αγησίλαος. μετὰ δὲ τοῦτο ἤρξατο λόγου ὁ Φαρνάβαζος: καὶ 

γὰρ ἣν πρεσβύτερος" 

Λακεδαιμόνιοι, ἐγὼ ὑμῖν, ὅτε τοῖς ᾿Αθηναίοις ἐπολεμεῖτε, φίλος 

Ὦ ᾿Αγησίλαε καὶ πάντες οἱ παρόντες [14] 

Α ἥ ᾿] ;; Α Ἁ κ ΝῚ Α ς ’ ’ 

καὶ σύμμαχος εἐγενομήν, καὶ τὸ μὲν ναυτικὸν τὸ ὑμέτερον χρή- 
’ ᾿] Α Ε] ’ " Α ω ΄. 5 Ὶ “ Ἁ ΄σ 

ματα παρέχων ἰσχυρὸν εποίουν, ἐν δὲ τῇ γῆ αὐτὸς ἀπὸ τοῦ 
[2 ’ εἰ: ζω ς Α , ’ Α 

ἵππου μαχόμενος μεθ᾽ ὑμῶν εἰς τὴν θάλατταν κατεδίωκον τοὺς 
’ , ΄“ , ’ “Χ ’ ’ὔ 

πολεμίους. καὶ διπλοῦν ὥσπερ Τισσαφέρνους οὐδὲν πώποτέ 
» ’ Ἷ , Ν δι , ".ΑἋἉ 

μου οὔτε ποιήσαντος οὔτ᾽ εἰπόντος πρὸς ὑμᾶς ἔχοιτ᾽ ἄν κατη- 
“-“ -“- ᾿ ’ ΄σ “ ’ ς 4“ Ὁ “ ς 

33 Ὕορησαι. τοιοῦτος δὲ γενόμενος νυν οὕτω διάκειμαι ὑφ υμῶὼν ὡς 
Ἰδὲ ὃ “-“ "΄ 9 ΄ Ε 9 σ΄“ ᾽ὔ “ ’ “" “ἃ « “ 

οὐδὲ ὀεῖπνον ἔχω εν τῇ ἐμαυτοῦ χώρᾳ, εἰ μή τι ὧν ἂν ὑμεῖς 
ἢ ’ “ κ ἢ ΕῚ ’ ς ι κ 

λίπητε συλλέξομαι, ὥσπερ τὰ θηρία. ἃ δέ μοι ὁ πατὴρ και 
ς ΚΑΒ ὦ Α Ἁ ; Α ’ Α ’ Α 

οἰκήματα καλα καὶ παραδείσους καὶ δένδρων καὶ θηρίων μεστοὺς 
, 5,1} “- 3 ’ κα ,  Ξ Γ ᾿ 

κατέλιπεν, εφ᾽ οἷς εὐφραινόμην, ταῦτα πάντα ὁρῶ τὰ μεν 
’ - ᾿ ’ χν :] Ἁ ἣ ’ὔ 

κατακεκομμένα τὰ δὲ κατακεκαυμένα. εἰ οὖν ἔγω μὴ γιγνώσκω 
’ ἈΠ ’ Ν ’ ς κ κ ’ , δ) ς 

μήτε τὰ ὅσια μήτε τὰ δίκαια. ὑμεῖς δὲ διδαξατέ με ὅπως ταῦτ 
,} [19] 

ω ς δὲ ’ ’ ᾿Ὶ Ε ὔ ἀντ δ Ἁ 
ΕἸἾΤΕν. Οἱ 6 τριάκοντα σαντες μὲν ἐπησχύνθησαν αὐτὸν Και 

" Α ς ὃ “. 3 ’ Ἂ “ ’ «ς Α ΄“΄“ 

34εστιν ἀνόρων ἐπισταμένων χαριτας ἀποδιδόναι. ὁ μεν ταῦτ 

ἐσιώπησαν ὁ δὲ ᾿Αγησίλαος χρόνῳ ποτὲ εἶπεν, ᾿Αλλ᾽ οἶμαι 

μέν σε, ὦ Φαρνάβαζε, εἰδέναι ὅτι καὶ ἐν ταῖς ᾿ΕΠλληνικαῖς πό- 

λεσι ξένοι ἀλλήλοις γίγνονται ἄνθρωποι. οὗτοι δὲ, ὅταν αἱ 

πόλεις πολέμιαι γένωνται, σὺν ταῖς πατρίσι καὶ τοῖς ἐξενωμέ- 

νοις πολεμοῦσι. καὶ ἂν οὕτω τύχωσιν, ἔστιν ὅτε καὶ ἀπέκτειναν 

ἀλλήλους. 
ἣ ᾽ , δὦν 9. σῖν , ' ἥ , 

σαντα ἠναγκασμεθα τὰ εκεινου πολεμια νομίζειν" σοι γὙε μέντοι 

ω - “" “ ΄“ ΄σ΄ ε ’ ΄σ 

καὶ ἡμεῖς οὖν νῦν βασιλεῖ τῷ ὑμετέρῳ πολεμοῦντες 

ίλοι γενέσθαι περὶ παντὸς ὧν ποιησαίμεθα. καὶ εἰ μὲν ἀλλά- ρ η μ 

32. συμ. ῬΓῸ ξυμ. Β.Ὁ. 
ναυτικὸν τὸ ὑμέτερον Β.1).Η.Υ. ναυ- 

τικὸν τὶ ὑμέτερον ἰ. ναυτικὸν ὑμέτερον 
ΟΕ Ε. Οὐδίθιι ὑμέτερον ναυτικόν. 

κατεδίωκον} 1,1, 6. 
Τισσαφέρνης Β. ΡΓ. 
οὔτε ποιήσαντος] ποιήσαντος Α.᾿.. 

ΑΙὰ., ΘΟΥΤΙ ΠΕΡ 8 Η.1. Τηΐοι νοῦ- 
805 οὔτε ροηϊΐ Β. 

39: νῦν οὕτω ΒΒ... ΕῊΗ.1.ν. Οε- 

ἴρυ] οὕτω νῦν. 
λίπητε) λίποιτε Ο. 
συλλέξομαι] συλλέξωμαι Β. 

λέξω ἡ. Οεἴετὶ λων 
μεστοὺς] μεστὰ 

συλ- 

κατέλιπεν] καταλέλοιπεν Ἡ. 
κατακεκομμένα---κατακεκαυμένα Β.Ὁ, 

ΘΙ ρὴ ΉΤΟ. Οὐεὐδι! “κατακε- 
καυμένα---κατακεκομμένα. 

ὅσια---δίκαια Β.(.1).Β. ΕΝ. 
δίκαια---ὅσια. 

δὲ] δὴ Μοτγτιβ.: οτὴ. ἢ). 
διδάξατε] διδάξετε Β. οἵ ργ. ΚΕ. 
34. ἐσιώπησαν ΡΙαΐατοΙ,. : Ὑπ᾿ αἰ- 

σχύνης κύπτοντες ἐς τὴν γῆν. 5ΟΗΝ. 
ἄνθρωποι ἢ. (ὐδίοτ οἱ ἄνθρωποι. 
γένωνται] γένωντο Ἐ. 
ταῖς πατρίσι] τοῖς πατράσι Ιζ. 
ἂν Β.Ώ)ὴ. Οὐδίοι ἐάν. 
βασιλεῖ] τῷ βασιλεῖ Β. ΡΓ. 

ο 

(οι 61] 
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ΓΟ ’ 9 “ἃ 

ξασθαί σε ἔδει ἀντὶ δεσπότου βασιλέως ἡμᾶς δεσπότας, οὐκ ἂν 
΄ ᾿] “ “ 

ἔγωγέ σοι συνεβούλευον" νῦν δὲ ἔξεστί σοι μεθ᾽ ἡμῶν γενομένῳ 
»“» α᾿ ’ ΄“ ’ 

μηδένα προσκυνοῦντα μηδὲ δεσπότην ἔχοντα ζῆν καρπούμενον 
ιν. ε  “ , 9 ,ὔ 3 " κ ; 5“ 3 , ΟΣ 

46 τὰ ἑαυτοῦ. καίτοι ἐλεύθερον εἶναι ἐγὼ μεν οἶμαι ἀντάξιον εἶναι 
“ Α “- ’ ’ ΄ 

τῶν πάντων χρημάτων. οὐδὲ μέντοι τοῦτό σε κελεύομεν, πε- 
Α ᾿ ’ Ἶ] οὐ .) ᾿] ς - ’ Τὶ 

νητα μεν ἐλεύθερον δ᾽ εἶναι, ἀλλ᾽ ἡμῖν συμμάχοις χρώμενον 
ΕΙ Α Α Ὰ) 5, Ἀ Α Ὁ 9 Α Α ΄“ «ς 

αὔξειν μὴ τὴν βασιλέως ἀλλὰ τὴν σαυτοῦ ἀρχῆν, τοὺς νὺν ομο- 
Α ΄ δ ’ 

δούλους σοι καταστρεφόμενον, ὥστε σοὺς ὑπηκόους εἶναι. καίτοι 
“ς4ὦ 3 ,ὔ Ἁ 9 κ» κ ,ὔ ,ὔ ’ “ἃ δέ Α 

εἰ ἅμα ἐλεύθερος τ᾽ εἴης καὶ πλούσιος “γένοιο, τίνος ἄν θέοιο μή 
’ ζου ἊΝ ’ 

37 οὐχὶ πάμπαν εὐδαίμων εἶναι; Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Φαρνάβαζος, [τ6] 
“ -“ ῇ ’ “- 

ἁπλῶς ὑμῖν ἀποκρίνωμαι ἅπερ ποιήσω; [Ϊ]ρέπει γοῦν σοι. 
Α Α , Ἁ Ἁ ’ 

᾿Ε γὼ τοίνυν, ἔφη, ἐὰν βασιλεὺς ἄλλον μὲν στρατηγὸν πέμπη;, 
᾿ Α Α ᾽ - Α ’ὔ] Α 

ἐμὲ δὲ ὑπήκοον ἐκείνου τάττη, βουλήσομαι ὑμῖν καὶ φίλος καὶ 
’ 4 κ , ΄“ 

σύμμαχος εἶναι" ἐὰν μέντοι μοι τὴν ἀρχὴν προσταττη; τοιοῦ- 
’ ς ᾽ , 3 Α χ ΑἹ “Δ᾽, [νὴ ’ 

τὸν τι, ὡς ἔοικε, φιλοτιμία ἐστὶν, εὖ χρή εἰδέναι ὅτι πολεμήσω 
“-“ ἣ , "-“» Ις ι ’ 

48 ὑμῖν ὡς ἄν δύνωμαι ἄριστα. ἀκούσας ταῦτα ὁ ᾿Αγησίλαος ἐλά- [17] 
“- ἥ τ “ Α Ων 39. χν “ κ ω 

βετο τῆς χειρὸς αὐτοῦ καὶ εἶπεν, Εθ᾽, ὦ λῷστε, σὺ τοιοῦτος 
« ἤ δ. οἷ , « 5... Κι “᾽ 4 ἢ Φῳ “ 5, 
ὧν φίλος ἡμῖν γένοιο. ἕν δ᾽ οὖν, ἔφη, ἐπίστω, ὃτι νῦν τε ἄπειμι 

δ ’, ᾿ - . ΄ι “ ΄ 

ὡς ἂν δύνωμαι τάχιστα ἐκ τῆς χώρας τῆς σῆς, τοῦ τε λοιποῦ, 
«ἃ , 3 ΦΨ «ἃ 465 Ἐν “ ὔ “- 

κἂν πόλεμος ἧ, ἕως ἂν ἐπ᾿ ἀλλον ἔχωμεν στρατεύεσθαι, σοῦ τε 
Α “- “ ο ’ὔ 

καὶ τῶν σῶν ἀφεξόμεθα. 
’ κ κ 

29 "Γούτων δὲ λεχθέντων διέλυσε τὴν σύνοδον. καὶ ὁ μεν Φαρ-[18] 
͵ τὶ ἙΝ ἘΠ Ἁ “᾿ ς ἕ ς δὲ 5 “- 1 ὅ 

νάβαζος ἀναβὰς ἐπὶ τὸν ἵππον ἀπήει, ὁ δὲ ἐκ τῆς Τ]αραπίτας 
«" 5" ΄ ᾿Ἶ » Ἁ Α μ- 

υἱὸς αὐτοῦ, καλὸς ἔτι ὧν, ὑπολειφθεὶς καὶ προσδραμὼν ἕξενον 
;ὔ᾽ 

Μέ- 
, Φ' “κι 

σε, ἔφη, ὦ ᾿Αγησίλαε, ποιοῦμαι. ᾿Ε γὼ δέ γε δέχομαι. 

35. σε Β.Ώ.Υ. ΤΑΣ σοι. 
συν. ῬΙῸ ξυν. οὗ 420, συμ. ΡΙῸ ξυμ. ἊΠιωδι ξ 80. συμ. ῬΓῸ ξυμ 

τὰ ἑαυτοῦ Β.Η͂.]. τε σαυτοῦ Ἐ. 
Οὐδίουὶ τὰ σαυτοῦ. 

46. βασιλέως] βασιλείαν Ἡ. 
σοὺς] σου ἘΞ. 
ἐλεύθερός τ᾽ Β.0.}.1.ν. ἐλεύθερος 

Η. (ὐδίοι τ᾽ ἐλεύθερος. 
47. ἀποκρίνωμαι ϑ'οΠποίαάοτιβ. ΓΑΌ ΤΙ 

ἀποκρίνομαι. 
πρέπει] πρέπειν Β.Ὦ. 
σοι] γοι (816) Β. [Ιῃ Υ,, ρῥῖοὸ πρέπει 

γοῦν σοι 8ἷς : Καὶ πρέπειν γοῦν οἶμαι 
οὑτωσί. 

πέμπῃ---τάττῃ ] πέμποι---τάττοι [᾿, 
εἶναι οτη. Κ᾿. 
μέντοι] μέν 3. 

φιλοτιμία] φιλοτιμίας ΑἸά,, σοττὶ- 
σοηΐθ 1., Εἰ. ΔὉ 866. Τη8Π1. 

48. δύνωμαι] δύναμαι Ἐ. 
τῆς χώρας τῆς σῆς] τῆς σῆς χώ- 

ας Β. 
" 20. διέλυσε Β.Ο.0.Ε.1.. Οδίετὶ 
διέλυσαν. 

τὴν σύνοδον Β.1). Οεΐ. τὸν σύλλογον. 
Παραπίτας) Αρπα «πιϑύ!πιτη 41, 5; 

8. Ῥτὸ Ρυηϊαραίβ ἄτοπον. Ὁ 5. 4, 1ο. 
Ἰερεθαῦ Ῥαγαριίι8. ΘΗΝ. 

καλὸς ἔτι ὧν] καλὸς ὧν ἔτι (. 
ΑΠΌ. 2, 6, 28: Ἔτι ὡραῖος ὦν. 
ΜΈΕΙΚΚ. 

σε] τε γγ. Β. 
δέ γε] δὲν. 
μέμνησό νυν Βοίπίιι5. [᾿ΡὈΥῚ μέμνησο 

νῦν. Οοηΐ. 5,1, 22. 
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μνησό νυν, ἔφη. καὶ εὐθὺς τὸ παλτὸν, εἶχε δὲ καλὸν, ἔδωκε τῷ 

᾿Αγησιλάῳ. ὁ δὲ δεξάμενος, φάλαρα ἔχοντος περὶ τῷ ἵππῳ 

᾿Ιδαίου τοῦ “γραφέως πάγκαλα, περιελὼν ἀντέδωκεν αὐτῷ. τότε 

μὲν οὖν ὁ παῖς ἀναπηδήσας ἐπὶ τὸν ἵππον μετεδίωκε τὸν πα- 

φλδοτέρα. ὡς δ᾽ ἐν τῆ τοῦ Φαρναβάζου ἀποδημίᾳ ἀποστερῶν [10] 

ἁδελφὸς τὴν ἀρχὴν φυγάδα ἐποίησε τὸν τῆς [Ιαραπίτας υἱὸν, 

τά τ᾽ ἄλλα ὁ ᾿Αγησίλαος ἐπεμελεῖτο αὐτοῦ, καὶ ἐρασθέντος 

αὐτοῦ τοῦ Εἰὐάλκους υἱέος ᾿Αθηναίου, πάντ᾽ ἐποίησεν ὅπως ἂν 

δι᾿ ἐκεῖνον ἐγκριθείη τὸ στάδιον ἐν Ὀλυμπίᾳ, μέγιστος ὧν τῶν 

παίδων. 

ΒΟ. 4ι ΚΚαὶ τότε δὴ, ὥσπερ εἶπε πρὸς τὸν Φαρνάβαζον. εὐθὺς ἀπε- [20] 
394- , τ, - ᾽ὔ ᾿ δὸ δὲ δ κ" “᾿ ε , ᾿ 

πορεύετο ἐκ τῆς χώρας" σχεῦον δὲ καὶ ἔαρ ἤδη ὑπέφαινεν. αφι- 

κόμενος δ᾽ εἰς Θήβης πεδίον κατεστρατοπεδεύσατο περὶ τὸ τῆς 

᾿Αστυρηνῆς ᾿Αρτέμιδος ἱερὸν, καὶ ἐκεῖ πρὸς ᾧ 

ἔχοντος] ἔχων ΑἸ. σοιτρσοηΐο 1. 
“ἼἜχοντος οΧ Ρ] πάτο ἢ! ΑρΈ51180 6. 12. 
ἦάτα [,βοηο]." 5ΟΗΝ. 

᾿Ιδαίου τοῦ γραφέως] Ρ]ΐδλτοθο ᾿Α- 
δαῖος, σιοα ργϑίογοραί δ] κθη. δὰ 
'ΓΠθοοτ. Ρ. 2ύ2. αι] γραφέα ἢ. 1]. 
6886 ΒΟΙΙΌΔΠ τη ππ]ῖ. Αἴαᾷθ 18 νογ- 
810 ΡΙ]αίΆτΟΩΙ [αἴπὰ. ΒΟῊΝ, 

40. ἀποστερῶν ὁ ἀδελφὸς} Ατγᾷοι- 
Ἰυτη 46 τηθὸ 86 616], πἰροΐε πθοθβϑᾶ- 
τστη. [1Ὰἄθτη ψαῦτῃ ἀδβιῖ 1ἢ ΟΡ ΠῚ18 
4, 4; 10. ΟΥαβίη ἀδελφὸς τοβῦτα! αἰτο- 
αὰθ Ἰοοο. [,.. 0.}] [06 τὸ 16 ΡΙὰ- 
(τοι: Τὸν οἶκον ἀποστερηθέντος 
αὐτοῦ καὶ φυγόντος ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν 
εἰς Πελοπόννησον. ἫΝ. 

Εὐάλκους] ουθοθαίαγ Εὐϑαλκοῦς. 
““ Ρ]ἰΑγοἢτ5. αἷξ ραθγαια ΑἰΠοπίρη- 
56Π1 [1588 μέγαν καὶ σκληρὸν, 8460 αὖ 
ψΘΓΘΓΘΕΤΙΓ ΔΙηδΙΟΥ ΠΘ ἃ ΠΟΥΓΔΙΏ]η6 Ρτι6- 
ΓΟΤΤ τηΔρΉΪ 140 οἱ βίαϊαγα εἰιπὶ 6χ- 
οἸυάοτοῖ. Ραΐο σκληρὸν αἸς] 4] 80 
Αἰῆεῖὶβ σκληφρός. ὕὐοηί. '"ΠἸπιοὶ 
ΟἸοββαν. Ρ. 232. 
ΘΡΠΔΠΙ ν. Σκληρὸς, Ρ. 400 (᾽, εἱ 
Σκληφρός.) (ὐδίοσιιη ἀ6 ράθστο Α- 
{Ππθη]θμϑὶ Ρ]ατάγοιι5 ἴα : ̓ Αθλητοῦ 
παιδὸς ἐξ ̓ Αθηνῶν. ῬτῸ πια]οα ἸρίΓ 
ΔΙ Π]θίδτη ποιηϊπαν:. Ἐὐάλκιδι Ἐ]60 
νἹοΐοτϊα πυγμῆς ἐν παισὶ σοηίἰρὶῦ ἀρὰ 
Ῥαιβδηΐδτη 6, τ6. ἘοτΙηδπὶ να] ρΆΓΕ ΠῚ 
υἱέως ΘΟΥΓΟΧΙ τηοηϊτι [ΟΌΘΟΚ δὰ 
ῬΒγγπίομιπη Ρ. 68. 560ΗΝ. υἱέος 
Β.Ώ.Υ. 

δι᾿ ἐκεῖνον) ῬΠΔΥΠΑθα δὶ Ἀ]Πατη. 

[5εα ν. δα ΤΏ... 

5 , 

εἶχε συνέλεγε 
έ 

ἐγκριθείη) ἐγκριθεὶς Ν. 
τὸ στάδιον] ῬγεΟΡΟΒΙΠΟΠρΘΙη εἰς δα- 

αἰαῖ Βτοάδουβ, ργοθαπία [,θοη6]. Νὰ]- 
θαΐατη ἰδιηθη ἸΘΟΙΟΠΘΠ,, τι ΒΔΏΔΠῚ, 

Ἰαπιἀαΐατη νιθο ἃ ΔΙ Κθηδτῖο δα Ηε- 
τοαοΐαμη 5, 22ὥ. ὅΟῊΝ, Πιιεϊΐίαγ αἱ 
σΟΠἰγδυαη ἃρια (ἀθουριαπη ϑυπα. 
Ρ-. 220 Β: Πυθαγόρας ὁ Σάμιος ᾽οΟλυμ- 
πίασιν ἐκκριθεὶς παίδων πυγμὴν ὡς 
ἁπαλὸς προσβὰς τοὺς ἄνδρας ἐνίκα κατὰ 
τὴν να΄ ᾿Ολυμπιάδα" π6 8]}1ἃ ΤηΘΙΠΟΓΙΘΠῚ 
ψΈΓθὰ ροΠΙβίϊοα οατη δοοιιδαῦνο 00Π}- 
Ἰαποῖίδ. 

41. Βαρνάβαζον Β. 
ἐκ Β..Ε.Ε.1.ν. Οίουϊ ἀπό. 
σχεδὸν δὲ καὶ ἔαρ ἤδη ὑπέφαινεν 

ΒΟ ΕΕΙΝ. Οβίθεὶ σχεδὸν δέ τι 
καὶ ἔαρ ὑπέφαινεν ἤδη. ““ϑΌΡΓΑ 2, 4: 
τό. 5]τη}]}16 7 δϑὲ ἐπειδὴ ἔαρ ὑπέφαινε.᾽᾽ 
5ΟΗΝ. 

Θήβης πεδίον] ΑὉ αὑτῦ6 νεϊαϑίαᾶ 
ΤΠ ΘΡ6 Γτοδα!]5 Ἰαχία Ῥεγρατηθιηῃ. Ρο- 
Ἰνθη τό, τ, ὑοπῖ, ΗθνΟΠΟΣ ἡ. 41. 
Ασιβίοίθιθβ [)ὲ νϑῃΐ]β Ρ. 972, 9 66. 
ΒΘΚΚου. (ὑξθεϊδπη αἱἷῦ ἃ [2680115 νοσδιὶ 
Θηβάναν, ἢαπίομη ἀπὸ Θήβης πεδίου 
τοῦ ὑπὲρ τὸν ᾿Ελαιατικὸν κόλπον τῆς 
Μυσίας. ΞΟΗΝ. Αραὰ Αὐ]ϑίοί. ᾿Ἐλαϊ- 
τικὸν ΜεΙπεϊς. δα ϑίθρῃ. ΒγζΖ. Ρ. 25. 

᾿Αστυρηνῆς] ᾿Αστυρήνης Β.ἢ. (Ἃε- 
[611 ᾿Αστυρίνης. Οοπῇ. ἀταϊηπη. Η βίογ. 
ἄἀθογ. Ρ. 22. “Ρ]ηπι5 ροϑύ ΤΠΉΘΌΘη 
ΠοΙηϊπαΐ Αβίγγθη. [|0)6 1)ιδηθ Αϑίγ- 
ΤΘΠδ6 ἴθι ρ]0 ϑίγαθο 12, Ρ. οὔ, 615. 
5ΟΗΝ. 

Ο 2 
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᾽ὔ Α , , εἶ 

πανταχόθεν παμπληθες στρατευμα. παρεσκευάζετο γὰρ πο- 
,ὔ “ ’ ’ ΄ ’ὔ , ’ 

ρευσόμενος ὡς δύναιτο ἀνωτάτω, νομίζων ὁπόσα ὄπισθεν ποιή- 
’ ο ’ὔ ,ὔ 

σατο ἔθνη σαντα αἀποστήσειν βασιλέως. 

ΚΙΦ. Β. 
κ᾿ ι 

᾿Αγησίλαος μὲν δὴ ἐν τούτοις ἦν. οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι ἐπεὶ 
“ ’ ’ Α 

σαφῶς ἤσθοντο τά τε χρήματα ἐληλυθότα εἰς τὴν ᾿Ελλάδα καὶ 
Α Ἁ 

τὰς μεγίστας πόλεις συνεστηκυίας ἐπὶ πολέμῳ πρὸς ἑαυτοὺς, ἐν 
Α ῪΣ 

κινδύνῳ τε τὴν πόλιν ἐνόμισαν καὶ στρατεύειν ἀναγκαῖον ἡγή- 
χυ κ ΄σ ’ κ 

2σαντο εἶναι. καὶ αὐτοὶ μὲν ταῦτα παρεσκευάζοντο, εὐθὺς δὲ καὶ 

ἐπὶ τὸν ᾿Αγησίλαον πέμπουσιν ᾿Εἰπικυδίδαν. ὁ δ᾽ ἐπεὶ ἀφίκετο, 
Ψ “- Ν , ᾿ς ΄σ 

τά τε ἄλλα διηγεῖτο ὡς ἔχοι καὶ ὅτι ἡ πόλις ἐπιστέλλοι αὐτῷ 
πα, ἃ ; ΜᾺ ἢ .- δι} ’ ἃν ἢ 

3 βοηθεῖν ὡς ταχιστα τῆ πατρίδι. ὁ δὲ ᾿Αγησίλαος. ἐπεὶ ἤκουσε, [α] 
ω ι ΕΣ 3 ’ Ἀ δὴ μεν ᾿. τον 3 

χαλεπῶς μεν ἤνεγκεν, ἐνθυμούμενος καὶ οἵων τιμῶν καὶ οἵων ἐλ- 
ἐ Ε - Φ δὲ ΝΕ Α ’ δι 

πίδων ἀποστεροῖτο, ὅμως δὲ συγκαλέσας τοὺς συμμάχους ἐδή- 
Ἁ Ἁ “σι ’ ’ ' 

λωσε τὰ ὑπὸ τῆς πόλεως παραγγελλόμενα, καὶ εἶπεν ὅτι 
“ “ 3 θ “ ἴρ. ὃ - Ν ᾽ὔ 3 - “- 

ἀναγκαῖον εἴη βοηθεῖν τῇ πατρίοι' ἐὰν μέντοι ἐκεῖνα καλῶς 
;ὔ “᾿ Ψ Ια Θ Ε “Φ », ὃ ’ὔ Φ - Ἁ 

γένηται, εὖ ἐπίστασθε, ἔφη, ὦ ἀνὸρες σύμμαχοι, ὅτι οὐ μὴ 
᾿ ΄. εν , ’ Δ Ξ“ - 

ἐπιλάθωμαι ὑμῶν, ἀλλὰ πάλιν παρεσομαι πράξων ὧν ὑμεῖς 

παρεσκευάζετο πορευσόμενος ] "πιο. 
2, 901: Παρεσκευάζοντο ἀμυνούμενοι" 
οἱ 5, 8; 6, 54: 7: ΤΊ. 

πορευσόμενος] πορευόμενος  ΄. 
ἀποστήσειν Νορῇ!. ΟΡ5. ἴῃ Χεη. 

ΒΟΠΉΘΘθοΥρ' 1822. [ΔὈΓ] ἀποστερήσειν. 
Ι. πρὸς ἑαυτοὺς] Μουτι5Β ΘΟΠ]]ΟἸΐ 

ἑαυτάς : ἸΘΒΟΙΟ 4αδπΠη| ΟὉ ΟδιΒ8Π,. 
ϑοοσΙϊθίαίθιῃ ᾿π06]]Πρὶῦ οἰν!αίτιπη ατῶ- 
οἷο. σοηΐγα [,ΔοΘαφοιποηο8 ἰαούδχῃ, 
οὔ]ὰ5 βυῃθατσιατη {αὶ (ὐοΥ! τη]. ΜΙάΘ 
ΤΙ ΟΠ τὰ: 52. ΒΟΤΙΝ 5. 8; 2: 
Συνίστασαν δὲ καὶ τὰς μεγίστας πόλεις 
πρὸς ἀλλήλας. 

2. δὲ καὶ] δὲ Β. ΑἸά. 
πέμπουσιν ᾽᾿Ἐπικυδ.} Ῥ]ΟΠΘΥΤΊΤΩΘ οἱ 

ψ ΘΓ πραγματικῶς πης Ἰοσττη ἰγδοίαί 
ΡΙαΐαγοἢ. Αρθβ. 6. 15. ΟἸΠΠΙΠΟΠ 8 
ψΘΓΘ Τϑογθαΐ Ἰθοίου ΠῚ 8118 αἸρΎΘΒΒΙ0- 
ΠΡ 5, [αὐ σαύπμη Ὠϊμηϊα 116 Χοπο- 
ῬΒΟΠ5. Βι πη, απὸ Ὡ1}}1}] ΠΪδ8] 
ῬΘΙ ΤῈ5 ρσοϑίαβ ὈΧΘΥΊΟΥ ἀΘΟΙ ΤΙ, ΓΆΤῸ 
σΟρΊ τ ΠαἹ πα ]σαπαϊαιιθ ΟΟΟΑΒΙΟΠΘΙΠΏ 
Ἰθοίουιθιι5 τηοηϑίγαί. ΜΟΆΠΝ, 

᾿Επικυδίδαν] Τηἴγὰ », 4. 30 : Κλέωνα 
καὶ ᾿Επιλυτίδαν Σπαρτιάτας ΠοΙηϊπαΐ, 
ν]1086, ΟΔΠ τὰ 51η6 ναγϊθίδίθ. 
ΤΠ 468. ρ, 12. [1 ΔΟΘαφοΙΠΟΠΪΟΒ 

ποιηϊηδΐ Ῥαμφίαν ((ἸΘαΓοΟΠὶ ρδίσγοιη, 
Ραΐο, ουὐπ8 ΧΘΠΟΡΠΟΙ ααοαμ τηρϑτηὶ- 
η1ΐ,}) οἱ ᾿Επικυδίδαν. Ῥαιδαηΐϊαβ ΤΟ, 
9. 4- ἸΠΐ6 7 Βο0οῖοβ Γυβαπατ] ἴῃ Ραρηᾶ 
Δραα ἀὐροθροίατηοβ. ποπηϊηαῦ ΕΠ θοηϊ- 
οατὴ οἵ ᾿Επικυρίδαν: ααροα ΠοΙηΘη 
1661 6586 Ῥιζο, ΠΪδὶ ᾿ρϑῖιΠῈ ΠΟΙΏΪΠΘΙΗ. 
ΞΟΗΝ. 

.. 3: καὶ οἵων τιμῶν Β.Ο..Ε. Οδίευὶ 
οἰῶν τιμων. 

ἀποστεροῖτο Ἐ. ἀπεστεροῖτο (Ὁ. 
ἀπεστερεῖτο Β.Ὦ). Οὐεἰοτὶ ἀπεστέρητο, 
ΟἿ] εἴ ΒΡΘΥΒΟΥθΙ Υ. 

συγκαλέσας---συμμάχους Ῥ͵Ὸ ξυγ. οἷ 
ξυμ. ΓΝ οἵ ΡΥυ. ἘΝῚ ΧΡΎΕΝ 

ἐὰν μέντοι Β.Ο..1.ν. κἂν μέν- 
τοι Ἐὰ. κἄν τοι Α. ΑἸά., σουτιρϑηίΐθ 1. 
“ΜΙῈΙ νιἀδίιν Ἰεροπάπιτη ἐὰν μέντοι 
τὰ ἐκεῖ. [ἴα ρῬάᾶι]ο ροβί : Εἰ δὲ καλῶς 
τἀκεῖ γένοιτο. Ἰηΐτα 6, 2, 14: Ἐὰν 
τἀκεῖ καλῶς γένηται. Μιᾶθο πὰπο 
ΤηθουΠ θη Καρρομση. ὥρα 4, 
3, 7. 68 ἐὰν καὶ τάδε εὖ γένηται." 
ΟΗΝ, Θἐὲ τορϑῦϊν πᾶης οοπ]δοΐα- 
ΤΆΤ δ ΟΥ̓ΓΟΡ. 5, 5, 25: Ἢν ταῦτ᾽ 
εὖ γένηται. 
πράξων πράξεων Β.Ε. πράξας ΑἸά.. 

8606 πράξων ]. 



394. 118. 1Υ. ΟΑΡ. 11. 197 
-“ Α "“ ’ 

4 δεῖσθε. ἀκούσαντες δὲ ταῦτα πολλοὶ μὲν ἐδάκρυσαν, πᾶντες δ᾽ 
- ’ ΄ κ 

ἐψηφίσαντο βοηθεῖν μετ᾽ ᾿Αγησιλάου τῇ Λακεδαίμονι" εἰ δὲ 
-“ Ε - ,ὔ ’ὔ ἔς, Ἂ ͵ ο΄ " ᾿ 

καλῶς τἀκεῖ γένοιτο, λαβόντες αὐτὸν πάλιν ἥκειν εἰς τὴν 

δ᾽ Ασίαν. καὶ οἱ μὲν δὴ συνεσκευάζοντο ὡς ἀκολουθήσοντες. ὁ δ᾽ [3] 
΄΄΄ Α 

᾿Αγησίλαος ἐν μὲν τῆ ᾿Ασίᾳ κατέλιπεν Ευὔξενον ἁρμοστὴν 
Α Α " 39 ω Ε ΕΣ ἐ [ 

καὶ φρουροὺς παρ᾽ αὐτῷ οὐκ ἔλαττον τετρακισχιλίων, ἵνα 
’ ’ Ν ’ ᾿] Ἁ μι « “ Φ ε Α 

δύναιτο διασώζειν τὰς πόλεις" αὐτὸς δὲ ὁρῶν ὅτι οἱ πολλοί 
΄“΄΄. “-ς᾿ » »ῪὋὯ3 , 

τῶν στρατιωτῶν μένειν ἐπεθύμουν μᾶλλον ἢ ἐφ᾽ “Ἕλληνας 
, 

στρατεύεσθαι, βουλόμενος ὡς βελτίστους καὶ πλείστους ἄγειν 
3. 4 “- χν ΕΣ - ’ “ Ε ’ 

μεθ᾽ ἑαυτοῦ, ἄθλα προὔθηκε ταῖς πόλεσιν, ἥτις ἀριστον στρα- 

τευμα πέμποι, καὶ τῶν μισθοφόρων τοῖς λοχαγοῖς, ὅστις 
ς ;ὔ ’ ΒΥ Ψ Α « “ Α 

εὐοσπλότατον λόχον ἔχων συστρατεύοιτο καὶ ὁπλιτῶν καὶ το- 
΄ι . “΄“ Α - 

ξοτῶν καὶ πελταστῶν. προεῖπε δὲ καὶ τοῖς ἱππάρχοις, ὅστις 
, ’ ᾿ς 

εὐιπποτάτην καὶ εὐοπλοτάτην τάξιν παρέχοιτο, ὡς καὶ τούτοις 
Α Σ , 

6 νικητήριον δώσων. τὴν δὲ κρίσιν ἔφη ποιήσειν, ἐπεὶ διαβαίησαν [4] 
ἐκ ΄- Δ, ’ 9 κ ΠΝ ’ὔ 3. ΝΙ , ΦΨ Φ ἰδ 

τῆς Ασίας εἰς τὴν Γυυρώπην, ἐν Δερρονήσῳ, ὅπως εὖ εἰθειη- 
“ Α ’ “-“ ς “" “ Α Ἁ ' Α 

σαν ὅτι τοὺς στρατευομένους δεῖ εὐκρινεῖν. ἦν δὲ τὰ ἄθλα τὰ 
"Ἢ -- “ » ’, . ’ 4 πε ᾿ Α 

μὲν πλεῖστα ὅπλα εκπεπονημένα εἰς κόσμον καὶ οπλιτικα καί 
- ᾿ ι “- ᾿ Ξ: 

ἱππικά" ἦσαν δὲ καὶ στέφανοι χρυσοῖ" τὰ δὲ πάντα ἄθλα οὐκ 
δ , , 

ἔλαττον ἐγένοντο ἢ ἀπὸ τεττάρων ταλάντων. τοσούτων μέντοι 
ο ’ ’ , [χ ς Α Ἂ 

ἀναλωθέντων, παμπόλλων χρημάτων ὅπλα εἰς τὴν στρατιαᾶν 
Α Ἁ 

8 κατεσκευάσθη. ἐπεὶ δὲ διέβη τὸν ᾿Ελλήσποντον, κριταὶ κατέ- 

στησαν Λακεδαιμονίων μὲν Μένασκος καὶ ᾿Ηριππίδας καὶ Ὄ»,- 

[5] 

΄ι Α ᾿ς “Ὁ ε ν ’, δ 1.9 ’ Α 

σιππος, τῶν δὲ συμμάχων εἷς ἀπὸ πόλεως. και Α΄ γησίλαος μεν, 

Δοσιγαῖθ 56 ΡΥ 6 αἀθῦθγθ. ὥΠΠΡΙΘΧ 
ψ υθυτη ΤΑ 18 ΤΘΡΟΥΙ 1, ΘΟΙΠΡΟΒΙ πιτη 
διευκρινεῖν Βε8606. [)επηοβίῃ. ς. ΑΡΒΟΡ. 

4 δείοτα., ΒΥ. 
πολλοὶ Ὁ. ΕΠ. πολὺ Β. (εί.πολλά. 
ἐψηφίσαντο Β.Ο.}).Ε.. ργν- . ἀπε- 

ψηφίσαντο (. Οὐ είοτ! ἐπεψηφίσαντο. 
ξυ  οηΐν δα 1,1, 54. ΒΟΉΝ, 

5. Ἐὔξενον) Ἑΐξενον ν6] "Αξενον οἱ 
Εὔξεινον ΟΟ. οἵ Ε., αὐ ν]ἀδίαγ. 

οἱ πολλοὶ τῶν στρατιωτῶν] ΡεΓβᾶ- 
ΤΌτη {Ἰπη] ἀἸαΐθ σορηϊΐα, τη 0]]}1{16 αἰν1- 
(Βα 6 Θουιιπὶ ἔπι] σΟρογδηΐ τη]]Π1068 ; 
αὔδα Ὀ6] τὴ ἴῃ Αβια ΘΠ Ἰ ΠπΔΓ6 ΔΙ 
οοηΐτα (ἀγθθοοβ ἴῃ ραΐγια τρα]η  ρΎΔΓΘ 
τη]θθαπί. ΘΗΝ. 
ἔχων ἄγων τ. Β., ἔχων ΘΔ ́ ἄθτη Τη8Πτι. 
εὐοπλωτάτην Ἐ. 
6. στρατευομένους Β.}).Υ΄. στρατευ- 

σόμενος (510) Ἐ, στρατευσαμένους δα. 
ϑίθρμδηὶ. (Οείθιὶ στρατευσομένους. 

δεῖ εὐκρινεῖν } ἀοοιγαῖα ΟΠπηηΐα ρΘΓΘ, 

Ρ. 818: Τοῦτ᾽ οὖν διευκρινησάμενος, 
1. 6. Γ6 ἴἴὰ ογαϊηδΐα, οσοηϑατςαία. ΞΟῊΝ. 

ἡ. ἐγένοντο] ἐγίνοντο ᾿ὰ. ἐγένετο 
δα. Θίθρηδηι ἰδοοηίθ Κ᾿. 

τοσούτων μέντοι ἀναλωθέντων, Τώταμ- 

πόλλων χρημάτων ὅπλα] Νεγϊΐ [,6οη- 
ΟἸανιαβ: Ταηϊδ δυηέίδιι5 Γαοίΐδ, οἰλαηι 
}Υο θωογοϊξ πιαρῖηνῖδ ρθοιμηδ αγηνα 
οοπιραγαΐα ζμογιηί. Μιαθίαγ νοχ 8]1- 
488, νε]αῦ ὅμως νΕ] ἔτι, 466886, Θ. 1 
π6 νϑῦρθα τοσούτων---χρημάτων ςοη- 
Γαπαδηΐ 5ΙρηἸΠοδθοηθιη. ΘΗΝ, Κ1 
σια τππΐαηάθτη, ἔδο!]ιι8 ΘΟΠ]]ΟἸὰ8 
χρημάτων, πάμπολλα. 

8. συμ. ΡῖῸ ξυμ. Β.}Ὁ. 
πόλεως] πόλεων Ἐ.. 
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᾽ ᾿ ι , ᾽ ἢ " ᾿ ! ω , ᾿ 
εσει τὴν κρισιν εποίιήῆσεν,. εχῶὼν το στράτευμα ἐποβευετο τὴν 

δ ,ὔ Ζ 
αὐτὴν ὁδὸν ἥνπερ βασιλεὺς ὅτε ἐπὶ τὴν ᾿λλάδα ἐστράτευεν. 

Ἔν δὲ τούτῳ οἱ μὲν ἔφοροι φρουρὰν ἔφηναν" ἡ δὲ πόλις, 
- ζὺ “ “ 

ἐπεὶ ᾿Αγησίπολις παῖς ἔτι ἣν, ᾿Αριστόδημον τοῦ γένους ὄντα 
Α ’ ΄σ Ἀ ς “- ΄σ ΄- “Ὁ. . , 

ΙΟ και πρόδικον του παιδὸς, ἡγεῖσθαι τῆη στρατίᾳ ἐκέλευον. ΕΖΕι 

’ ᾿] ’ ζυ 53 

δ᾽ ἐξήεσαν μὲν οἱ Λακεδαιμόνιοι, συνειλεγμένοι δ᾽ ἦσαν οἱ ἐναν- 
[ ’ » ’ “ Ἃ Α ’ὔ 

τίοι, συνελθόντες ἐβουλεύοντο πῶς ἂν τὴν μαχῆν συμφορώτατα 

[1 σφίσιν αὐτοῖς ποιήσαιντο. ιμόλαος μὲν δὴ Κορίνθιος ἔλεξεν, 
“- ου ω ᾿ “ 

᾿Αλλ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ, ἔφη: ὠ ἄνδρες σύμμαχοι, ὅμοιον εἶναι τὸ τῶν 
΄- “" - “ Ἁ 

Λακεδαιμονίων πρᾶγμα οἷόνπερ τὸ τῶν ποταμῶν. οἵ τε γὰρ 
ν᾿ ᾿ Α “ “- ᾽ ’ ὅδε 9 οῚ ὃ ’ 

ποταμοὶ πρὸς μὲν ταῖς πηγαῖς οὐ μεγάλοι εἰσὶν ἀλλ᾽ εὐδιαβατοι, 
[2 " “ἃ ’ὔ ΄ 3 ’ [2 Α 

ὅσῳ δ᾽ ἂν πορρωτέρω γένωνται, ἐπεμβαλλοντες ἐτεροι ποταμοὶ 
ς ’ 3.΄. “ἢ Ν «ἡ ΄“ Α « Δ ὃ ’ 

ΙΦΖισχυρότερον αὐτῶν τὸ βευμα ποιούυσι, καὶ οἱ ακεοθαιμονιοι 
ε , “ ᾿ 5.5) ᾽ ᾿ , ΕΣ ..7 Σ 
οσαυτῶς. ἔνθεν μεν ἐξέρχονται, αὐτοι μόνοι εἰσι. προίοντες ε 

κ , Ν ’ ’ ᾿ Ἁ ’ὔ’ 

καὶ παραλαμβανοντες τὰς πόλεις πλείονές τε καὶ δυσμαχώτεροι 

γίγνονται. 
Ε “ 5... ΔΑ Ε) Α (: ’ “ 9 - 

ὁρῶ δ᾽ ἔγωγε, ἔφη, καὶ ὁπόσοι σφῆκας ἐξαιρεῖν 
8 Ἁ .Ν νιν χβ θέ ν - ᾿ θ ΚΑ ιν 
ουλονται. εαν μὲν εκῦθεοντας τοὺυς σφῆκας πειρῶνται ηρβρᾶν, ὑυητὸὼ 

“ ᾽ὔ ΝΣ 3. 5 ἌΝ ,᾿ δὴ “ ’ 

πολλὼν τυπτομένους" ἐὰν δ᾽ ἔτι ἔνδον ὄντων τὸ πυρ προσφέ- 
ι δὰ , δὲ ᾿ - κ΄} 

βῶσι. πασχοντας μεν οὐδὲν, χειίρουμένους ετοὺυς σφῆκας. Ταῦτ 

κω ε ’ὔ ς “- , Ω , ἃ 9 .΄. χὰ 

οὖν ἐνθυμούμενος ἤγουμαι κρατιστον εἰναι μάλιστα μεν εν αὐτή. 

9. ἔφηναν ).Ες. (ὐεἰοτὶ ἔφαινον. 
“51)6 ἸΠΐθυν 8110 [θιηρΡΟΥΒ που ἤδης 
ΠΟνδΤ δ ΡΟΒίγΘΙΠΔ ΠῚ Ριρηδη δα 
Ηα]αγίαμη [ϑοιποβίμθη. ρτὸ (ὐὐΤομἃ 
Ρ. 258 : Καὶ πάλιν οὐ πολλαῖς ἡμέραις 
ὕστερον εἰς Κόρινθον. Απίο Εαθι]1- 
ἄοθιὴ υο ποηΐθηη Δ ΟοΙ 10 ραρπα (ὐοΥ]η- 
{Π͵ὰοὰ, 60 διιῦθπη Δγοποηΐθ ριρπᾶ ἴῃ 
Τ οΠδοο. Ηϊης δρπα ΑὙἸΒΌ]6Γὴ νοὶ]. 2, 
Ρ. 474. εαϊ0. {60}. θἸοῖιαν Τα θυ] 165 
ἄρχων μέσος τῆς ἐν Κορίνθῳ μάχης καὶ 
τῆς ἐν Λεχαίῳ. σης Ἰοσὰπι ΑὙἸΒ61418 
ἄθθοο Δ βββθιηρῖο. ΑἸμπιη [ γϑῖθο 
μαροῦ Ἡδυροογαίίοη ἴῃ Λέχαιον, τι0] 
Το θοιιθ ἀυτοποηΐθ ΜΏΔΒΙΡΡΟ οδρίτιβ 
αἸοῖταῦ ; ααθῖὴ Θαυϊθπὶ ἀΓΟΠΟη ἴθ ΠῚ 
Ἰριοτο. [γϑῖαθ ρυῸ ΜδηθΉθοΟ Ρ. 579. 
Ροβύ ρυρμαῖη δα Ηαϊϊαυγίθη : Μετὰ 
ταῦτα εἰς Κόρινθον ἐξόδου γενομένης 
καὶ πάντων εἰδότων, ὅτι δεήσει κινδυ- 
νεύειν. ἴΠ0Ὶ ΤΉγαθυ θα πη ϑσϊθη- 
56ΠῚ 4 πισθιη [τι18886 ἀρραγοῖ ὁχ Ρ. 580. 
5ΟΗΝ. 

᾿Αγησίπολις ] Ῥαιιδαηΐδο ΘΧΒ1}15 ἢ] 18. 

᾿] Α Α “ 9 ’ ΄. , κ , - 

15 ἘῚ δὲ μη. ὁτι εγγύυτατα τῆς Λακεδαίμονος τὴν μαχῆν ποιεῖσθαι. 

Ρ]αίατοῃ. Αρθβ. 6. 2ο. 50ΗΝ. 
πρόδικον] [πζογΈΠΊ, ἐπίτροπον, ὑτο- 

ΡΙΟ ραγίδηϊβ νοσαῦα]ο, ἰοϑί Ρ]α- 
[ἀγῸΠῸ Πγοῦγρ. ο.3. αυβδηΐδβ 2, 5. 
Αὐϊβίοαθιηθαη 60 δρρϑὶϊαΐ ἐπιτρο- 
πεύοντα. [ζᾶ Ἰηογργοίαίαγ οὐϊαπ Η 6βυ- 
ΟΠ νου πη προδικεῖν. ᾿Πμπογά. 1, 
ΤΟ : Νικομήδης τοῦ Κλεομβρότου ὑπὲρ 
Πλειστοάνακτος τοῦ Παυσανίου βασι- 
λέως νέου ὄντος ἔτι ἡγουμένου. ΟΗΝ, 

το. ἐξήεσαν] ἐξήνεγκαν Ἐ. 
συν. Ὀ15 οἵ συμ. ἢϊο οὔ ττ. ρτῸ ξ.Β.Ὁ. 
ἦσαν] ἦσαν καὶ Υ͂. 
ποιήσαιντο] ποιήσοιντο Ἐ.1). Εν 1, οἱ 

Ο. 866. τῇδηιι. 
τι. γένωνται] γίνωνται . Ὁ). οἰ γίν.12. 
12. Ροβύ ἐξέρχονται σοτητηδᾶ ΡοΟΠιιηΐ 

Β.Ο..Ε. Οεἰἴοειὶ ροβί αὐτοί. 
δυσμαχώτεροι] δυσμαχώτατοι Υ. 
προσφέρωσι] ἐκφέρωσι ἈΔ.Ο. ΑἸΑὰ., 

σοΥρϑηίθ 1. 
ἐνθυμούμενος θ.1). εὐθυμουμένους 

Α. εὐθυμούμενος (ὑ. (ὐϑίοεγ! ἐνθυμουμέ- 
νους. 

0, 

[6] 
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δόξαντος δ᾽ εὖ λέγειν αὐτοῦ ἐψηφίσαντο ταῦτα. ἐν ᾧ δὲ περὶ ἡγε- [7] 
, ’ κ ὃ ΄ ο ς ’ ’ ’ 

μονιαςτε διεπράττοντο και ιωμολογοῦντο εἰς ὁπόσους δέοι ΤΟ -5- 

τεσθαι πᾶν τὸ στράτευμα, ὅπως μὴ λίαν βαθείας τὰς φάλαγγας 
’ ε ’ ’ὔ “-“ ’ ’ φ ’ὔ 

ποιούμεναι αἱ πόλεις κύκλωσιν τοῖς πολεμίοις παρέχοιεν, ἐν τούτῳ 

οἱ Λακεδαιμόνιοι καὶ δὴ "Γ ἐγεάτας παρειληφότες καὶ Μαντινέας 
τὰν ἢ ᾿ ς Π ᾿ ’ ’ὔ “ἷ ε Α 

14 ἐξήεσαν τὴν ἀμφίαλον. και πορευόμενοι, σχεδόν τι ἀμαὰ οἱ μεν 

περὶ τοὺς Κορινθίους ἐν τῆ Νεμέᾳ ἦσαν, οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι 

13. Ταγεάτας Ἐ.. αἱ Βιιρτα Ταγέα. 
ἐξήεσαν τὴν ἀμφίαλον  [ρ88 ΑἸΟΙΠΟΠ]Β 

[ουτὴᾶ τορααϊαΐ ᾿πογργοία! ποι θτο- 
(δὶ: “πιρἠπαίμην ορρταπηιν ἐγαη δ γοβϑὶ 
ογαπί. ῬΙΓΟΚΠΘΊθσιιβ νουῦ! οωϊογαηΐξ 
ἔῃ πιαγέϊηνα ἰοοα: (ΔΟ] ἀρ ητι5 ὑθγδιι5 
γιαγο οοηῃίοηαογαηΐ: [ΤΘο πο]. οργοαϊ- 
μηέμγ πιαγΐηια υἷα. [θα ποη ροΐοδβί 
ἸΠηΓ6]]Π01Ὶ 16 Γ φιοῦ ἢὲέ πιαγὶ : ΟΥΩΠ]Β 
ΘΠ ἤδρθο Θχρθαϊο (ουγθϑίτβ ἔα], 
Ετρο {προυιὺ τέο ροη ἰἱέιι5 ηναγῖβ. δα 
τιῦ ΤΟΙ χαα ἰδοθᾶτη, ΠΟῚ [θοθγπηΐ [,866- 
αφΟΙ ΟΠ] ἴῃ 114 ΘΧΡΘαΙΠΟΠΘ [6 Ὶ ΡΟῸΠΘ 
Ἰ0π18 ΤΩΔΙῚΒ : δὴ 81 Μη ΠΠΘΠΒ65. οἵ 
ερθαΐαδϑ, ἢ. 6. τη θα! ουσαηθαβ ΡΘΙΟΡΟΙ- 
68] σεηΐθ8, πίθου θα Πα πη, τπὖ ν] οἴ, 
8101 Δα] Χουιιηΐ, ΦαΟΙηΟ 60. 16 [61] 
Ρούπιϊς ροπθ Πππ8} ΟἸ]α ΕΥΡῸ οϑύ νἱᾶ 
τη ] πηὰ ὃ ΡΊΤΟΚἢ, εὖ (οΙ ἢ. ααοα 
νου ουηΐ, ἤος 5. ὃ ἀθιητη ὨΔΙΤΑΕΙΙ, 
καταβαίνουσιν ἐπὶ θάλατταν. (δἰΘΓ Τὴ 
ἀμφίαλος 5Ιρτῆσαῦ ΤηΔ1] οἰποία8, αὖ 6Χ 
οι. Θά. 1, 586 ἀρραγοῖ. ΜΟΒΌΝ.] 
ἀμφίαλος εδῇ αιοα ΠΟΥ αἴιο ΤηΔ71ἃ 
βιζαση οϑί. Υ βδιβκ᾽τπι χώραν ἀμφίαλον 
1η16]]1ρ 10, ἸηΓοΥΡΥούαϊζιι8 ΓΘΡΊΟΠΘΠΙ Π1188 
ἴη66 Ὁ ᾿βίῃτηο (ὐουη!Πϊ]δ 00 Τη ΘΓ] ΊΘΙη 
ΨΕΥΒΊΙΒ ῬΓΟΘΌΓΥΙ]Π Β51Π1 ϑΔΓΟΏΪΟΟ 5616 
δα σοηῆηϊα ΑΤΡΌΪΙαΙ5, ἴῃ (οί Παοο 
βατιθ δα Ῥ6]]θηθη. Ορῇτμηθβ ν]άἀδίαγ 
(ἀδ111π|ι8 γογίϊββα : ϑογέαηξ ὁ ᾿᾿ Ατοααϊὶο 
ἐἰ8 οηΐ σαφηό οἱ ἰοησό 6 γοίζο αὐ ἄγγος ; 
αἰοϊὰ αρτὸδ τη6 ἰοηχιιθ πιαγοΐο ἐΐς 8οηΐ 
οηΐγό αἀἰαπδ ἰα ϑιοψοηῖο, Ἀθοἤ ΓΟ 685 
ΒΙβίου 1168, τη] Αγ 68, σέορταρῃϊητιθ8 
οὕ ῬὨΠΟΙΟΡΊ4 685 Ἴ". τ, Ρ. 68. ὅΟΗΝ. 
Απίθα (ἀδ]1π8 σοπ]θοογαΐ Στύμφαλον, 
απο ἔδυτὶ ΠΟ Ροΐοβύ, ροΐθϑί νθῖῸ ἴδοϊ- 
Ἰπὰ8 σατο αδιη ἀμφίαλον, τὴν ἀγχίαλον. 
ΟΠ ΠΟΙ ἀοΙ5 6α. ΡΥ. σασπη ἀμφίαλον( ὁ- 
δὸν) ἴάτη ν]ᾶτη ἸΠΈΘΥ τηδτῖα Παδτη ἠαχία 
ΤΩΣ 6 ἀποθηΐθπι αἰοὶ ρο586 οὐβα! αἸββοί, 
Δα] ἀογαΐ: “Τρ ογθάοθυθ ορουίοί Αὐὶ- 
ΒΟ ΠΤ ΘΡΤΘΒΒΌΙΩ ΡΘΙ ΑΥΟΔαΪδτη οἵ 
Ἐ]θάτη ᾿πχία τηᾶγα σΟρᾶ8 ραυϊπη 60116- 
Β1588 ΡΥ πη οἰγοιι πη ἀτιχ8586, ᾿ἰἰα αὐ)ιιχία 
51Ππ1ἢ (ΟΠ δοιὰ οχ δάνουβο Ποβ- 

ὕπππη Δαν ἸΓοῦ, ΠΟ Πΐ6Β ᾿χίδ ΑἸΟΥΟΠΘΙα 
5101 ΔΙΠΙΟΔΤ Βαρογαγοῦ, οὐ ἀθῖπαθ Ἰῃ 
ΡΒ] Πα τη χα τηᾶγ6 ἀθβοθπαογοί. ποά 
81 ΠαΒ 1ΠΠ6 118 ΔΙηθαρθθ ὨΙΤΉΪΔ5. Ρὰ- 
[ἀν ΘΥΊΒ, ὑπ ς ΡΥ τηθαϊδτη Αὐοδαϊδπῃ οἵ 
Α΄ Α]αΠ 5: ΠπΠ ψ ῦβιι8 ΟΟΥΙ ΠΕ ΠΙΔΟΌΓΩ 
οὐ Ἰηΐγα διιπὶ 86 ιΙογοόπθιη αἰιχοὶϊζΐ 
Αὐιβίοαρθιημβ ; ἔππῷ νοῖὸ ἀμφίαλος 
ὁδὸς αἸςοΓούαγ νἱὰ ᾿χύία βηαχη (ὐΟΥ]η- 
{Πϊδοῦτη αἀτιοθηβ οΟρα8.᾽ ὅ'8α αἰγατη- 
αὰθ. νοσδθυ]ιπὶ Δ] Πα ἃ ΡὈΙΌϑᾶ, ἴῃ 
48 παραθαλάττιος αἸοϊίαΥ οἱ ἀμφιθά- 
λαττος. Νέβο αυϊοααδπη }πναΐ Υ΄,, χα] 
ἀμφίκαλον. 

Νεμέᾳ] Νεμαίᾳ Β. “δὲ ἦν ἀργὸ 
Νοηιθθηϑβὶ, δὰ ἤανιατη Νοιηθαιῃ Ὁ] 
Ραρπαίτμη ἔα188586 γοίοσί ΠΟΘ ΟΓΙΒ 14; 
89. ΒΕἸανιατῃ ΝΝοιηθατῃ Ὠδθοῦ [ν]8 
33,15. «4πηινὶ8 οδέ Οογην λιν οὐ 8.- 
οψοημην ἐγ θη5 ἀργιηι. (ὐοη. οἴδτη 
ΘίσαθΟ ὃ, Ρ. 282. [ἴὰ ἐν Σικυῶνι εδὲ 
ἦν αὐ͵Ὸ ϑδιοψοηῖο. 1)ΙΟΔΟΓΒ 4, 11. (6 
Ἰδοπθ Νριηθδθο : Διέτριβε μάλισταμε- 
ταξὺ Μυκηνῶν καὶ Νεμέας περὶ ὄρος τὸ 
καλούμενον ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος Τρη- 
τόν" εἶχε γὰρ περὶ τὴν ῥίζαν διώρυγα 
διηνεκῆ, καθ᾽ ἣν εἰώθει φωλεύειν τὸ θη- 
ρίον. της Ἰδοποπη Ηγρίηιιβ δ}. 20. 
αἰῦ ΠαθΙΐαβ86 ἴῃ δηΐτο “ηιρἠίτοίο, υὔϊ 
σοιτοχὶῦ Δ Θββϑιησ δα Π)ΙΟΘΟΥΌΠ : 
Ἰ46πὴ δηΐγαη ΑΡΟΠ]ΟάΟΥΒ 2, 5, ὃ. 
ἀμφίστομον αἰχιῖ. Ῥαιβδηϊαβ 2, 15: 
Ἔν τούτοις τοῖς ὄρεσι καὶ ἡ Νεμέα τὸ 
χωρίον ἀπέχει σταδίους πέντε που καὶ 
δέκα᾽ ἐν δὲ αὐτῇ Νεμείου τοῦ Διὸς ναός 
ἐστι--- θύουσι δὲ ᾿Αργεῖοι τῷ Διὶ καὶ ἐν 
τῇ Νεμέᾳ καὶ Νεμείου Διὸς ἱερέα αἱ- 
ροῦνται, καὶ δὴ καὶ δρόμου προτιθέασιν 
ἀγῶνα ἀνδράσιν ὡπλισμένοις Νεμείων 
πτανήηγυρει τῶν χειίμερινῶν---κΚαι ταῦυτῇῃ 

καὶ ὄρος Απέσας ἐστὶν ὑπὲρ τὴν Νεμέαν 
-᾿ἀνελθόντι δὲ ἐς τὸν Τρητὸν καὶ αὖθις 
τὴν ἐςΑργος ἰοῦσίν ἐστι Μυκηνῶν ἐρεί- 
πια ἐν ἀριστερᾷ. ΠΗ ΒγοΠϊα5 Νεμεάδας 
πύλας υὐ]8 ΑΥΡῸΒ Ὠαθοῖ, διὰ τὸ πρὸς 
τῇ Νεμέᾳ τετράφθαι. (Οὐοηΐ. Ἰηΐτᾶ 4, 
7. 3. ϑομο]αβίθβ [μιοῖδηὶ δα Β15 Αο- 

[δ] 
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΄“΄ ΄ ΄ Α 

καὶ οἱ σύμμαχοι ἐν τῷ Σικυῶνι. ἐμβαλόντων δὲ αὐτῶν κατὰ 
΄ “σ΄ ’ 

τὴν ᾿Εὐξπιεικίαν, τὸ μὲν πρῶτον ἐκ τῶν ὑπερδεξίων βαλλοντες 

αὐτοὺς καὶ τοξεύοντες μάλα κακῶς ἐποίουν οἱ γυμνῆτες τῶν 
ἤ 7 

τ ἀντιπάλων ὡς δὲ κατέβησαν ἐπὶ θάλατταν, ταύτη προήεσαν 
»ξ ’ , 

διὰ τοῦ πεδίου, τέμνοντες καὶ κάοντες τὴν χώραν" καὶ οἱ ἕτεροι 

μέντοι ἐπελθόντες κατεστρατοπεδεύσαντο, ἔμπροσθεν ποιη- 
’; Α , Ξ ᾿] Ἁ Α .«.ἢ « Δ ὃ ’ ᾽ ’ 

σάμενοι τὴν χαράδραν" ἐπεὶ δὲ προϊόντες οἱ Λακεδαιμόνιοι οὐκέτι 

δέκα στάδια ἀπεῖχον τῶν πολεμίων, κἀκεῖνοι αὐτοῦ στρατοπε- 
’ 

δευσάμενοι ἡσυχίαν εἶχον. 
΄ Ἁ - 

τό Φράσω δὲ καὶ τὸ πλῆθος ἑκατέρων. συνελέγησαν γὰρ ὁπλῖται [9] 
Α 

Λακεδαιμονίων μὲν εἰς ἑξακισχιλίους, ᾿Ηλείων δὲ καὶ Γριφυλίων 

καὶ ᾿Ακρωρείων καὶ Λασιωνίων ἐγγὺς τρισχίλιοι καὶ Σικυωνίων 

πεντακόσιοι καὶ χίλιοι, ᾿Εἰπιδαυρίων δὲ καὶ Τροιζηνίων καὶ 
Γ 

᾿Ἑρμιονέων καὶ ᾿Αλιέων ἐγένοντο οὐκ ἐλάττους τρισχιλίων. 
Ν δὲ Ψ ε “-“ Ἁ Δ ὃ ’ . ς ᾿ ’ 

πρὸς δὲ τούτοις ἱππεῖς μὲν Λακεδαιμονίων περὶ ἑξακοσίους, 
σ΄. Α ’ 9 ’ὔ ς ’ Ἁ Α 

Κρῆτες δὲ τοξόται ἠκολούθουν ὡς τριακόσιοι, καὶ μὴν σῷεν- 
“΄“ ’ 

δονῆται Μαργανέων καὶ Λετρίνων καὶ ᾿Αμφιδόλων οὐκ ἐλάττους 
ἢ ’ ’ ϑι; τ , « ; κ᾿ 

τετρακοσίων. Φλιάσιοι μέντοι οὐκ ἠκολούθουν ἐκεχειρίαν γὰρ 

ουδαίμχη ο. 2: Νεμέα ἐστὶ τόπος ἐν τῇ 
Κορινθιακῇ παρὰ Τρητὸν λεγόμένον.᾽ 
5ΟΗΝ. 

σύμ. Ρτο ξύμ. Β.Ὁ. 
Σικυῶνι] Συκιῶνι Ἐ. 
ἐμβαλόντων] ἐμβαλλόντων (Ὁ. 
᾿Επιεικίαν 1 [τϑγαπὶ ΠΟΠΆΙΠαίτν Ἰηΐτα 

Ἰοοὶ ἴῃ ἈργῸ Νοιμθθηβι. [σὰ πὶ Θπῃ- 
ἄἀθιὴ ΠΟΠΊΪΠΔΙῚ Ραΐο ἃ ῬΒυογάϊάο. δ» 
όο: Ἔν τῷ χαράδρῳ, οὗπερ τὰς ἀπὸ 
στρατιᾶς δίκας, πρὶν ἐσιέναι, κρίνουσι: 
Νοιηθαπῃ ΘηΪπ 1ὈΙάθτη τηθιηογαῦ. θα 
διαίια5 'ΓΉΘΌΑΙαΙ5 4, 46 : Θμώᾳιοραυοέ 
ἰοηψα βριηιαπέθηιν σαἰΐ6 Οἠμαγαάγοη, Νο- 

Ἵ. Ὁ 10. Ρ Β. ἐπιοικίαν τειχίσας, ἵνα 
φρούριον εἴη. Μοπίδπηι [π]586 το] απα 
δυριιηΐ, 4110 ΓΔ ΏΒΟΘΏΒΟ [ΔΟΘαςΟΙΠΟΠΙ 
ἴῃ Ῥ]Δητμ Ἰαχύα τπᾶγ6 ἀθβοθπαθγαηΐ. 
5ΟΗΝ,., Ἐπιείκειαν 6. Βίθρῃδηϊ, 
τασοηΐθ ἀθ Εἰ, Ν᾽ Ἰοκθπασιο. Εὖ ϑιο ν. 
υοά νογῖὰβ ν] ἀθίαιγ. 

καὶ τοξεύοντες ] καὶ 5110 τηδοι]ὰ Β. 
οἱ γυμνῆτες] γυμνῆτες Υ. 
15. θάλατταν .1).Ε. ΕΝ. (Οὐδίο 

τὴν θάλατταν. 
, προήεσαν ΤιΘοπο]ανίι5. ΓΑΡΥ] προσ- 
ἤεσαν. 

ἐπελθόντες] ἀπελθόντες Β.(.}}..Ε, 
1... Οἴει ἐλθόντες. 

χαράδραν) “λβομίηθ8, τὶ ῬΥΪΠηδτὴ 
ΒΌΔΠ ΤῊ] ΙΔ γὴ παγτεΐ, 46 [α]δα Ἰοσαῦ. 
Ρ- 3321: Συμπαραπέμπων μετὰ τῶν ἡλι- 
κιωτῶν καὶ τῶν ᾿Αλκιβιάδου ξένων τὴν 
εἰς Φλιοῦντα παραπομπὴν, κινδύνου συμ- 
βάντος ἡμῖν περὶ τὴν Νεμεάδα καλου- 
μένην χαράδραν. Ἰδέ ἰρὶίπιν ποιηθῃ 

γίβ, δὲ ἐηφοηΐὶ ἐμγγίξε ηιοΐθ ΟἸθοη, 
βπνπιπι 1π|6]]Πρὶῖ, σαὶ ΝΟΥ. ἀτβ ἔα 
᾿πηροβιία. ΗΝ, 

αὐτοῦ] αὐτοὺς Β. 
συν. ῬτῸ ἕυν. Β.}. 
τό. Τριφυλίων ἸΤριφυλλίωνΑ. Ο.Ὁ.Ε. 
᾿Ακρωρείων  ᾿Ακρωρίων Ἀ.ΕΟΝ,, ΑἸΑ. 
Λασιωνίων ΘΟΒηθΙάθσιιθ. λασιω- 

ναίων ὦ. (ὑδἴεγ1 Λασιωνέων. Α΄. ᾳφιδ 
αἰχὶ δα ΤῊ65. θρδη]. 

Σικυωνίων Β.ΕΤΟΝ, Οείθη οἱ 
Σικυωνίων, 564 Σικυωναίων (. 

Ἑρμιονέων] Ἕρμιοναίων Ὁ. 
᾿Αλιέων] Ἐδοάριη ογαϊηρ ἰηΐτα 6, ΕἾ" 

“Ἑρμιόνης καὶ ᾿Αλεέων, αὶ ΟΕ, Ἕρμί- 
ονος. δὰ Τμπογαϊαοθβ 2, δύ. τὴν 
᾿Αλιάδα καὶ τὴν “ρμιονίδα σΟΠίΓΑΡΙΟ 
ΟΥ̓ΙΠ6 ποιηϊπανι. 5ΌΗΝ. 

Δεδρίνων  ΜαγρῸ [ωΘΟΠοΪαν Λεπρί- 
νων. ᾿ιοροπάϊιπι Λετρίνων, τι τη Πέτα 
Δα 4,2, 25. 5ΟΗΝ. 
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17 ἔφασαν ἔχειν. αὕτη μὲν δὴ ἡ μετὰ Λακεδαιμονίων δύναμις ἣν, 
΄“ ’ 

ἣ γε μὴν τῶν πολεμίων ἠθροίσθη ᾿Αθηναίων μὲν εἰς ἑξακισχιλίους [10] 

ὁπλίτας, ᾿Αργείων δ᾽ ἐλέγοντο περὶ ἑπτακισχιλίους, Βοιωτῶν 
σι ’ 

δ᾽, ἐπεὶ Ὀρχομένιοι οὐ παρῆσαν, περὶ πεντακισχιλίους, ἹΚορινθίων 
Α ᾿] , ᾿ ᾿ τι 3 ’ ς ’ ε 9 ’ 

γε μὴν εἰς τρισχιλίους, καὶ μὴν ἐξ Εὐβοίας ἁπάσης οὐκ ἐλάττους 
’ « Ἁ Α δὲ ΄σ Ξ ς - δὲ Β ΄ι' 

τρισχιλίων. οπλιτικὸν μὲν ὁη τοσοῦτον ἱππεῖς ὁε Βοιωτῶν 
κ ᾿ ψ'.Ὁ. ’ὔ ς - ᾿ . ’ ἾΘ ’ 

μὲν, ἐπεὶ ᾿Ορχομένιοι οὐ παρῆσαν, εἰς ὀκτακοσίους: ἡναίων 
“- Ἁ 

δ᾽ εἰς ἑξακοσίους, καὶ Χαλκιδέων τῶν ἐξ Εὐβοίας εἰς ἑκατον, 
ὡς - Α Α Α 

Λοκρῶν δὲ τῶν ᾿Οπουντίων εἰς πεντήκοντα. καὶ ψιλὸν δὲ σὺν 
“- “ κὺ ν 

τοῖς τῶν Κορινθίων πλέον ἦν" καὶ γὰρ Λοκροὶ οἱ Ὀζόλαι καὶ 

Μηλιεῖς καὶ ᾿Ακαρνᾶνες παρῆσαν αὐτοῖς. 

ι8 Αὕτη μὲν δὴ ἑκατέρων ἡ δύναμις ἐγένετο. οἱ δὲ Βοιωτοὶ ἕως [τι] 
ο ’ Ι ν 

μὲν τὸ εὐώνυμον εἶχον. οὐδέν τι κατήπειγον τὴν μάχην συνάπτειν 

ἐπεὶ δὲ οἱ μὲν ᾿Αθηναῖοι κατὰ Λακεδαιμονίους ἐγένοντο, αὐτοὶ 
ι ᾿ ἥν ἂν κ᾿ . 2 Α . ’ “δΧ , 

δὲ τὸ δεξιὸν ἔσχον καὶ κατ᾽ ᾿Αχαιοὺς ἀντετάχθησαν, εὐθὺς τά 
ἀκ. χίν ἐν 5 ᾿ “ 

τε ἱερὰ καλὰ ἐῴφασαν εἶναι καὶ παρήγγειλαν παρασκευάζεσθαι 
’ 9 ὔ Α “ Ἁ “5 Ἷ - “ ς ’ 

ὡς μαάχῆς ἐσομένης. καὶ πρῶτον μεν ἀμελήσαντες τοῦ εἰς εκκαι- 

αὕτη μὲν δὴ] Πιοάοτι5. Θααϊῦθ8. πτι- 
τηθγαΐ ΟἸΏΠΪΠΟ ποῦ, ρβαϊίθβ 2200Οο. 
ΧΘΠΟΡΠΟΝ οοηΐγα ϑΒιπητηδὴ ΡοΟδαῦ 
τού] φα! οι Πυτηοτ] Γ48οο. ΘΟῊΝ, 

ἡ] ΔααΙα!. 
17. ἥ γε μὴν] [π᾿ ΘΧΘΟΓΟΙΐτι ΒΟΟΙΟΓΙῺ 

Ῥιοαοσγιβ αἱῦ Πι1586 ρα 65 Ρ] 5 φαδη 
Τ5000, Θααϊῖ68 ροοΟ. (ὐηΐγα ΧΘΠΟΡΠΟΗ 
᾿πητηθηϑα ΟΠ Θγθηῦα ροηϊς ρθαϊίθβ 
240ΟΟ, 64 υ1065 ΤρΟΟ, ΠΟ ΠΕΠΊΘΓΑΙΪΒ 
γορυ5. 5ΟΗΝ. 

Εὐβοίας ἁπάσης ] αὐλᾶπη ΟἸηΠ6Ππὶ ἔω- 
αουὶ ΟΟΥΠΓΠ1Ο ἃ οΟΘ5581586 αἷΐ ΠΟ ΟΥ 8 
14. 82. 50ΗΝ. 

καὶ ψιλὸν δὲ---πλέον ἦν] Ηερβὶῖ ἴῃ 
Π15 νϑυ 15 ΝΝ δἰ βκιπ5 ααοαιιθ. [Θοηο]ὰ- 
ΨΙΙ ΨΘΥΒΙΟΠΘΠῚ 5. ΤΟΡΙΘΠΘ Πα ἤδηο: 
Πτιῖοὸ τιμηιθγιηη, ἰθυλδ αὐηιαΐιν ροαλέιη 
ηιιἐέμαο, (ογτη 15 αὐἰγιηιογ αἰδ, 5ιι-- 
ρογαθαΐξ : 1ρ88 νϑυθΐ : αέφιιθ ἰθυῖδ φιιο- 
αιι6 αγηιαΐμγδ τυ ίϊέος ρίμγοβ ογαηί 
7ιιοίέ Οογίη ἠδ, 56. ααδτῃ [μἀοραεο- 
ΠΟ Ϊ]5 : τὖ οἱ τῶν Κορινθίων 5᾽ηΐ αὶ 
δ ΟΟΥπ Ποβ ρου πθηῦ. ὙΝ ἰσκὶο 
ὉΒῈ5 ΔΓΓΟῸ] οὐ 6] Π1Ρ0518 ΠΪ5. [ΟΥ̓ 8 
ἸΠΒΟἸ ΘΕΟΣ νἱἀθίασ. Ῥτὸ ψιλὸν Β.Ὁ. 
οὐ ζογίαββα (Ὁ. ψιλῶν, χὰ βεγιρίαγα 
ὨΪΠ1]Ο βίσιοίασα νου θοσατῃ ἢὐ [Δ Ο ΠΟΥ. 
Ἑαυϊάθηη ἀγίειιιπὶ τὸ ποοθβϑαυῖο οχὶ- 
δίϊμη0 δἀἀοηάττη ἔμ1586 : καὶ τὸ ψιλὸν 
δέ: πἀπάρ δα γεῦθὰ ξὺν τοῖς τῶν Κοριν- 

θίων τοροϊεπαπιηη ψιλοῖς. (ὐδίθγαχη πιι- 
ΠΊΘΙ ΠῚ ΘΟΡΙΔΓΙΙΠῚ ὉΓΓΙΒα 116 ΘΧΘΓΟΙύτι5 
[δάμη προ ϊηΐθρ τη (ΥὙδα !0π1Π} 6858 τθο- 
[6 τηοπαϊύ (8118 δα 5. 12. [5 81η6 ἀα- 
ὈΪΟ ΘΓΓΟΥ͂ δϑύ ΠΟΥδυ τ π]. Νάτη Ἴ ρθὰ- 
ἰΔ8 οὖ Μδῃςπθθηβθβ 0586 ΧΘΠΟΡΠΟΙ 
13.» ΑΟΏΦ608 διιΐθΠ) το χ Ποιηϊπδῖ, αι 
Βωοί! κατ᾽ ᾿Αχαιοὺς ἀντετάχθησαν, 
ΟΡΡΟΒΙΙ ἢ 8618 ΑοΠρ 5 βαηΐ, 5ΟΗΝ. 

᾿Αθηναίων δ᾽ εἰς ἑξακοσίους) Θηβαίων 
δὲ εἰς ἑξακοσίους καὶ χιλίους Ν. 

εἰς ἑκατὸν] ἑκατὸν Ν. 
σὺν Ρτο ξὺν Β.1). δ1ς τ, 
᾽Οζδλαι] ᾿Οζάλοι Β. 
18. ἕως μὲν] 4ιδηηαιι 1ἢ 5]Π]51Ὸ 

οοΥπα βία θαμπί σοπίγα 1 ,ἀΟ ΠΟ Π]ΟΒ. 
οιηα6 ἴαοία ἴα] σΟΉνΘΥΒΙΟ οὗ ταπιαίςο 
8161, ἴα αὖ ΠΌΔΑ ΠῚ 1π ἀοχίσο σου πὰ 
σοηΐτα Ασἤθο5 βίαγθηξ. Αρογίβ ᾿ρταυ 
ΧΟΠΟΡΒΠΟΙ δοοσιιϑαῦ ΠΟΘ Πογιιπὴ {11|]- 
αἰζαΐθτη, αδϑὶ 1 ΔΟΘϑΘ ΠΠΟΠΪΟΒ ΤΠ] ΧΊΤΩΘ 
γΘΥ1 Γαϊββθηΐῦ ἴθ ραρηα. Μοτγΐο δῃ 
᾿ἰπ]υσῖα ἸΡΠΟΙΌ.. ὅποβ σουίθ [ΟΠ ΔΒ 
αὈΙα 6. ΘΧΟΥΠΆΓΘ ᾿σοΟηδί ΧΘΠΟΡΠΟΗ. 
5ΟΗΝ, 

μάχης ἐσομένης] μαχεσομένοϊς Υ. 
ἀμελήσαντες τοῦ εἰς ἑκκαίδεκα] 1,6- 

0Π6]. ψουῦ : οηνῖδϑα ταΐοηθ εἰγιιθηαὶ 
αοΐοηη, ἔην θη θὲ δθηο8, αἰθηδαηι ργ0- 
ἐΐιι5 ρμαϊαησοην τηϑδίϊίμηί. ΜΟοτιΙ8 
Ὀτονιΐοι Ἰθοΐογοιῃ γϑιηϊτΐ δα 5. 12. ὉΡῚ 
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“- “ ’ 

δεκα βαθεῖαν παντελῶς ἐποιήσαντο τὴν φάλαγγα, ἔτι δὲ καὶ 
“3 Ε Α Ἀ ὃ ἈΝ Φ“, ς ’; ΄ ’ “ ΝΥ ’ ε 

γον ἘΠΕ ΤΟΣ εξιὰ, οποως υπερέχοιεν τῷ κερατι τῶν πολεμίων 

οἱ δ᾽ ᾿Αθηναῖοι, ἵνα μὴ διασπασθείησαν, ἐπηκολούθουν, καίπερ 
΄ ΦΨ , " κ᾿ 

19 γιγνώσκοντες οτι κίνδυνος εἰ κυκλωθῆναι. 
Α Φ 

τεως μὲν ουν οἱ 

’ 9 ᾿ “ , “ ’ Α 

Λακεδαιμόνιοι οὐκ ἡσθανοντο προσιόντων τῶν πολεμιων" και 

“- ’ 

γὰρ ἣν λάσιον τὸ χωρίον" ἐπεὶ δ᾽ ἐπαιάνισαν, τότε δὴ ἔγνωσαν, 
Ἀ 5 ᾿Ὶ κι ’ὔ “ ’ ς ᾿] 

καὶ εὐθὺς ἀαντιπαρήγγειλαν ἅπαντας διασκευάζεσθαι ὡς εἰς 
’ Ε] Α Α ’ ς ε ’ ε ἂ" ἢν 

μαχήν. ετει δὲ συνεταχθησαν ως εκαστοὺυς οἱ ξεναγοὶ ἔταξαν, 

, ᾿ . Ἂ θ Ν “ιε 3 δ ᾿ ε Δ 
παρηγγυησᾶν μεν ακολοῦσειν τῷ ηγουμέεένῳ, ηγον Εε Κᾶι Οἱ α- 

, ὁ ᾿ὰ ν ὃ ᾿ ᾿ ο ἥν: , ᾿ , 
κεδαιμόνιοι ἘΠ᾽ ΤΟΣ εξιὰ, καὶ οὐυὐτὼ πολυ υπερεέετεινον Το κερᾶς 

΄“. κ Ἁ κ 

ὥστε τῶν ᾿Αθηναίων αἱ μὲν ἕξ φυλαὶ κατὰ τοὺς Λακεδαιμονίους 
Ἀδὰ δ: ὅ.ἡ , ᾿ , 
εγένοντο, αἱ δὲ τέτταρες κατα ΓΓεγεάτας. 

ΟΥ̓ σοηρστορδῖ! διωμολογοῦντο, 
εἰς ὁπόσους δέοι τάττεσθαι πᾶν τὸ στρά- 
τευμα, ὅπως μὴ λίαν βαθείας τὰς φά- 
λαγγας ποιούμεναι αἱ πόλεις κύκλωσιν 
τοῖς πολεμίοις παρέχοιεν. ἴῃ [Π6]66 
15 πιϑάτη ΟὝΘΕΟΙ ΒΟΥ ΪΒ Δη Ποίαν], 4] 
αθ αἰπύ! πθ Δ ΟΙθὶ οὖ ΠυμΠ]61Ὸ τη] τὴ 
ἴῃ οηΐθ σΟ]]οοδἰΟΥ ΠῚ εἰς οὗ ἐπὶ σΘη1- 
ὄννο Ἰππούπτη ἐγθαπθηΐαΐ, τι] ποϑίρι 
ΒΘΓΠΊΟ ΠΌΓΠΘΙῸ νΟσα Ὀ] τη λοοὶ, (α] τη) 
Δα α10. (ἀΔ111πι8 5 ]Πῖον : ποσί σοαμέ 
ἰα ξογηναξίοη, δι, δοῖζθ αἷδ ἠαμέρι. 
5ΟΗΝ. 

διασπασθείησαν ΒΒ... ἘΠῚ .ν. Οε- 
[61 διασπασθῶσιν. ““ὅϊς οδ΄ 5. 12. 
ὅπως μὴ κύκλωσιν παρέχοιεν. ὅ ΗΝ. 

10. ἅπαντας] ἅπαντες Δ. ΑἸα., οοτ- 
τὶσοηίΐα 1. “πο 51 ργοθᾶν 6118, οὶ (6 
ΤΉ] 18. Ἰπ 6] Πρ οπατιτη ΟΟΠΟΙΪΔΙΔΗ- 
ΠΡ δα δγηᾶ οὖ ρϑδηὶ Ποβίμιπ) τὸ- 
ΒΡοπἀθμεθυ5. Δ υθπι διασκευάζεσ- 
θαι ΟΣ Π0 ἴῃ Ιοθο Χϑποροητ]8 16- 
ΘΊθαῦ 60 56η81 απο οΘίο]5 παρασκευ- 
ζεσθαι ἀϑαγρανν.᾽" 5ΟΗΝ, ΑἸογυτη 
ΘΧΘΠΊΡ]ἃ ν. ἴῃ 1165. ϑίθβρῃδηϊ ν. Δια- 
σκευάζω, Ὁ. 1318, Ο. Ηἰς Υ.. συσκευ- 
ἄάζεσθαι, ᾳυοὰ 65: 5,2: 99. 

ἦγον δὲ καὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι αὖ δ- 
σογαπὺ Βοοᾷ 5. 18. ΌΗΝ, 

ὑπερέτεινον͵) ὑπερετείναντο Αι. ΑἸΑα. 
φυλαὶ] φυλακαὶ 1). (4 φάλαγγες 

πῃ Τ]ΔΓΡΊΠΘ, 4186 ᾿ζουτιπὰ σοηΐβα ύ, 2, 
17) ΡΥ. Ε.Ε.1.ν. ““Ἐχ ογαϊπθ ἀβθοθῃῃ 
{ἸὈ αὰτὴ τη ]1065 ΑΥΠΘΠΙΘη565 Ἰθοῖοβ 
ἔα]1586, Θαβα τι {10 τι5. οὕ] πὴ 1 8016 415- 
ΠΠποΐα8 {π|586, μοβύ ΙρΡΟηΠΙ ΠῚ οχ ἢ. ]. 
εὐ πον άϊάθο 6, οδ. ἁἀπηοποῦ Μοττιβ. 

οὐκέτι δὲ στάδιον 

Ηϊης φυλάρχους 616] ἄτιοα5. τη]]10186 
ΘΑ ΘΒΠ15, αὖ ταξιάρχους ΡΘαΘΒΕ118. 
Ῥουθη 1586. ἰάθη {ΠἸαστη αἸΒΕποί]- 
ΟΠΘΠῚ οἴϊδπι δα ροα!ϊο5 οχ ΠοΥ Ια 15 
Ἰοσο τηδηϊΐζθϑίμμη 886 βίαϊυϊτ: οἵ ἴῃ 
ΠΟΒΙΤΟ 060 ΠΟ ΟἸΏΠ6Β ᾿Π[6]]Π0Ὶ 66 1168-- 
{γ68 {10π18, Β6ἃ ρβαβθβίγθβ θα πη, νΘΓῸ 
511ὴ116 ραΐαῖ. [Οοπ8 αϑῦ οτηηίατη οἷ8- 
ΤΊΒΒΙΤΩΙΙΒ [γϑῖθθ ΡΙῸ ΜαπΈΗΘΟ ρ. 580, 
ΠῚ ἀΘ Πᾶς Ίρ8ὰ ραᾷρπα (ὐΟΥΠΙΠΙδοδ 68 : 
Καὶ μάλιστα τῆς ἡμετέρας φυλῆς δυστυ- 
χησάσης καὶ πλείστων ἐνθανόντων, οἷ 
βίας1π|, ἈΡῚ 46 ραρῃηα δά (ΟΠ Δ ὴΣ 
ΒΘΙΠΊΟ δβ, ΜδηΠ 65 56 Ὁ] 1Ὸ οἥἶεσί : 
Προσελθὼν ἐ ἐγὼ τὸν ̓ ταξίαρχον ἐκέλευον 
ἀκληρωτὶ τὴν ἡμετέραν τάξιν πέμπειν. 
Ηἰς Ἰρτίατ {τθτι5 θαι τάξις ἀΙΟΙΓΓ, 
απ απ οχ ρραϊΐαϊιι σοΟΙΡΟΠΙ ΙΓ. 
Ἰθθηϊαὰθ Τάθυη οοηΐγᾶ “Αβογδίαμη Ὦ: 
408. οὔτε ταξίαρχος εἰς τὴν φυλὴν 
κατατάξας, τ] [ἈΤΏΘῺ Βεἶβκθ τηδ]θθαῖ: 
Οὔτε ταξίαρχος αὐτὸν εἰς τάξιν, οὔτε 
φύλαρχος εἰς φυλήν. ΜαϊὶΞε [ἄδτη ἴῃ 
ΔΡοΪορ!ὰ ς. ΘΛ ΠΠΟΏΘΙΙ Ρ. τύ2: Ἔν Κο- 
ρίνθῳ γὰρ, ἐπειδὴ ὕστερον ἦλθε τῆς 
πρὸς τοὺς πολεμίους μάχης καὶ τῆς εἰς 
Κορώνειαν στρατείας, ἐ ἐμάχετο τῷ ταξι- 
άρχῳ Λάχητι καὶ ἔτυπτεν αὐτὸν, καὶ 
πανστρατιᾷ τῶν πολιτῶν ἐξελθόντων, 

δόξας ἀκοσμότατος εἶναι καὶ πονηρό- 
τατος μόνος ᾿Αθηναίων ὑπὸ τῶν στρα- 
τηγῶν ἐξεκηρύχθη.᾽ ΒΟΉΝ. 

κατὰ τοὺς] τοὺς Β.. ἸΠΓΘΓ ΨΘΥΒΊΙΒ. 
κατὰ Τεγεάτας] ΑΠΠΟΠ κατὰ τοὺς 

Τεγεάτας, τιΐ αηἴθα ογαΐ κατὰ τοὺς Λακε- 
δαιμονίους ἢ ΟΗΝ. 

20. οὐκέτι δὲ] οὐκέτι. 

Α.6. 

[12] 
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20 ἀπεχόντων, σφαγιασάμενοι οἱ Λακεδαιμόνιοι τῇ ᾿Αγροτέρᾳ, 

ν 9  Α » ε ’ 

5Ὶ ΤῈ Καὶ Ἐν χώρᾳ εἐπιπτον εκατέρῶν. 

22 Τ᾿ εγεατῶν' τοῖς δ᾽ ᾿Αργείοις ἐπιτυγχάνουσιν οἱ Λακεδαιμόνιοι [14] 

»" ’ Α ’ «ε “ 5 Ἁ Α "» ’ Ἁ 

ὥσπερ νομίζεται, τὴν χίμαιραν, ἤγουντο επὶ τοὺς ἐναντίους, τὸ 
« ’ ᾿] ’ . ’ 3 Α Α Ξ « Α 

ὑπερέχον ἐπικάμψαντες εἰς κύκλωσιν. ἐπεὶ δὲ συνέμιξαν, οἱ μεν[14} 
5, ΔΛ ’ « -“". ’ » ,ὔ « Ἁ 

ἄλλοι σύμμαχοι παᾶντες οἱ τῶν Λακεδαιμονίων ἐκρατήθησαν ὑπο 
δ .,.4 ’ α ᾿ ᾿ , , ἡ, ’ 

τῶν ἐναντίων, ΠΠΤελληνεῖς δὲ κατα Θεσπιέας γενόμενοι ἐμάχοντο 

αὐτοὶ δὲ οἱ Λακεδαιμόνιοι 
χ 4 ’ “ γε} ,} ΕῚ , " 

οσον ΤΕ κατέσχον των θηναίων εκρατησᾶν, και κυκλωσαμενοι 

ἂν ὁ ’ὔ Α 9 ’ὔ " “ Α οἵ Α . “- 

τῳ υπερέχοντι πολλοὺς απεκτεινὰν αὐτῶν, καὶ αΤε δὴ ἀπαθεῖς 

", , ᾽ , ᾿ ᾿ ᾿ , 
οντεςς, συντεταγμένοι επορευοντο" καὶ τὰς μεν τετταρας φυ- 

λὰς τῶν ᾿Αθηναίων πρὶν ἐκ τῆς διώξεως ἐπαναχωρῆσαι παρῆλ- 
δ᾽ 3 " ’ 3 “ Ἁ 9, 5 ΄σ ΄σ ς Ἁ 

θον, στε οὐκ ἀπέθανον αὐτῶν πλὴν εἴ τις ἐν τῇ συμβολῆ ὑπὸ 

΄- »“" -»" 

ἀναχωροῦσι, καὶ μέλλοντος τοῦ πρώτου πολεμάρχου ἐκ τοῦ 
» ’ "5 ΄- , ΄σ΄ 

ἐναντίου συμβάλλειν αὐτοῖς, λέγεται ἄρα τις ἀναβοῆσαι 
α ᾿ ΄ὕ ε ; ΑΘ ΊΣΟ ΤῊΝ , ι 

παρειναι τοὺυς πρβρωτους. ως δὲ τουττ ἐγένετο, παραθέοντας δὴ 

; " ᾿ Ν ᾿ ν ’ Ψ ΄“ " ’ 

παίοντες εἰς τὰ γυμνὰ πολλοὺς ἀπέκτειναν αὐτῶν. ἐπελάβοντο 

δὲ καὶ Κορινθίων ἀναχωρούντων. ἔτι δ᾽ ἐπέτυχον οἱ Λακεδαι- 
’, Ἁ “ ’ Α ᾿ “- 9 “ ’ὔ ιν 

μὸονιοι Καὶ Τῶν Θηβαίων τισιν αναχωρουσιν ΕΚ Τῆς διώξεως, και 

5 ’ Ἁ 3 “ ’ Α ’ ς «ς ’ 

23 απεκτειναν συχνοὺς αὐτῶν. τΤουτῶν δὲ γενομένων. οἱ ἡττῶωμενοὶ 

ἈΝ Α “ “᾽ ᾿ Α, πος ἡ ᾿ ᾿] ; 

το μεν πρῶτον ἐφευγον σρος τοι τειχῆ επειτα ὃ εἰρξάντων 

᾿Αγροτέρᾳ] [)6 τηοῖθ νἱάθ Χρϑηῃο- 
ΡΒοπίοριῃ ἀθ ἤδραθ]. [,Δς6α. 12. 4]18- 
τ Κ΄. ΕἸ, 2... 25. δὲ. δ θηδγ. δ 
Ηετοαοί. 6, τοο. ὅΟΗΝ. 

τὸ ὑπερέχον οτη. Ε᾿. 
συν. ῬΓῸ ξυν. Β.Ὦ). εἰ σύμ. ῥτοὸ ξύμ. 
ἑκατέρων) Μοτιιβ Βιιβρι οαίπιγ Δα ἀθη- 

ἄστη τινὲς ααΐ πολλοί. Δ οταπὶ Ν᾽ 6ε185- 
Κιὰβ ἐν χώρᾳ ἑκατέρων ἸπΠρΘ 5 Ἰηΐ6Γ- 
Ργοίδίῃγ : ρισπαθαηέ, θὲ 60 ψιιο εἰθίο- 
γαηΐ ἰοοο οἱ Ἰηΐου "ΓΠοβρίθη 565 ηνωϊῇ, 
πὸ θα ΡΙΌρΡ6 Ματίβ, ἔου ΕΥ̓ οοσία, 
ΘΟΠΠΙΧουϊηῦ. [96 πος ροβίγθιηο π1}]ἃ 
οϑύ ἀπὈϊαΐο : 564 βίχτιοίιγα νου ΟΥ ΠῺ 
ὙΓῚ ἀοο] Ἰηςογριθύα ΟΠ 6 πὶ τϑριαϊαΐ. 
5ΟΗΝ. 

21. ὅσον τε κατέσχον] ΜοτΙα8: 40δ- 
4 ρΡαΐθαῦ σδτηριι8, 4 Θτὴ 80168 [860- 
Ὠἶοᾶ ΟὈ πο θαΐ. Μ 416. Μριη 8586 ορου- 
ἰού ᾿,Δοραθοιηοηΐοβ 5101] δάνουβαβ Πα- 
Ὀαΐββα 6 ἰθὺ ΑΥΠΘΗΊΘη868; Το] τιδο 
ΟΡΡοϑὶἴξε βία απΐ Γ ορθαῖβ. Ὑ]οθσιηῦ 
ἸρΊοιιν ᾿μδοραφουηοη!, φιοίᾳαοί 510] ορ- 
ῬοΒβιίαβ μαθιιθυιιπΐ {θὰ5 ΑἸΠΘπίθη- 
ϑιαπη, ΒδἸϊητιθο αιδίτιον οοηΐτα Ἴ ρο- 

αὔαϑ ν]οθγδηΐ οἵ ρουβθοαίς ποβίβθη 86Γ- 
ναηΐ. (ὑοπίτα ΝΥ διβκιπβ κατέσχον 
᾿ηἰογρσοίαϊςαγίπδίαθαηί,εγσοδαηέ. Οοηΐ. 
84 1,3, 4. Οδἴογαμῃ ἐχ Ρ]αΐοηῖβ Με- 
ΠΘΧΘΠΟ Ρ.245 ΠΕ, ἀρραγεῦ ΑὐΠθη θη 5685 
οαιιβαΐοβ 1586. δηρτιϑίιαβ 06]. [δὶ 
ΘΗ οϑῦ : Τῶν τε ἐν Κορίνθῳ χρησα- 
μένων δυσχωρίᾳ. ΗΝ. 

κατέσχον] κατέχοσι Ῥγ. Ἐ. 
21. συν. ῬΙῸ ξυν. Β.10. οἵ 1Ἰηἴτἃ συμ. 
πλὴν εἴ τις] ΑΠᾶὉ. 5, 3. 3: Οἱ δὲ 

ἄλλοι ἀπώλοντο ὑπό τε τῶν πολεμίων 
καὶ χιόνος καὶ εἴ τις νόσῳ. 'παο. 2, 
ο8 : ᾿Απεγίγνετο οὐδὲν τοῦ στρατοῦ, εἰ 
μή τι νόσῳ. Απίραᾶ ἐκ τῆς δ. οἵη. Ε, 

22. παρεῖναι Β..(.10.Ν. παρῆναι Δ. 
(δι! παριέναι. 

παραθέοντας) παραθέοντες Δ. 
τὰ γυμνὰ) τοὺς γυμνοὺς ἢ... υἱ 4, 

4υ011.ὄ 
28. πρῶτον οτη. Β. 
πρὸς Β.Ο..Ε.1. Οδίοι ἐς. 
τὰ τείχη ] Ἰ)οΙηοβίμθ 685 σοηίγα [,6ρΡ- 

ὈΠΘΠῚ Ρ. 472: ὍΘ᾽ ἡ μεγάλη μάχη 
πρὸς Λακεδαιμονίους ἐγένετο ἡ ἐν Κο- 
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Ἁ “- Υ 

Κορινθίων πάλιν κατεσκήνησαν εἰς τὸ ἀρχαῖον στρατόπεδον. 
“ ἢ - - 

Λακεδαιμόνιοι δ᾽ αὖ ἐπαναχωρήσαντες, ἔνθα τὸ πρῶτον τοῖς 
’ ’ 9 ’ έ Ἁ “ Α Α ς 

πολεμίοις συνέμιξαν, ἐστήσαντο τρόπαιον. καὶ αὕτη μὲν δὴ ἡ 
Γ ’ 

μαχη οὕτως ἐγένετο. 

ΚΙΗΦ. ΓΤ, 

Ὁ δ᾽ ᾿Αγησίλαος σπεύδων μὲν ἐκ τῆς ᾿Ασίας ἐβοήθει" ὄντι 

δ᾽ αὐτῷ ἐν ᾿Αμφιπόλει ἀγγέλλει Δερκυλίδας ὅτι νικῷέν τε 
“3 , Α ᾿ς κ 5 ᾿: “ Α 

αὖ Λακεδαιμόνιοι, καὶ αὐτῶν μὲν τεθνάναι ὀκτὼ, τῶν δὲ πολε- 
, σοι τε “ἃ, Ἂ" ον Ἁ “ ’ ᾿] ᾿ 

μίων παμπληθεῖς" ἐδήλου δὲ ὅτι καὶ τῶν συμμάχων οὐκ ὀλίγοι 
(Ὶ 

ζχ ΝΟ , χυ ἷ 

2 πεπτωκότες εἶεν. ἐρομένου δὲ τοῦ ᾿Αγησιλάου, ΧΑρ᾽ ἀν, ὦ 
Δ λίδ ς σ ’ὔ ς ςε ,ὔ ΦΝ δ 

ερκυλιθα, εν καιρῳ γένοιτο, εἰ αἱ συμπεμπουσαι πόλεις ἡμῖν 
Α Α Ι ς ᾿» ’ὔ ς ’ 

τοὺς στρατιώτας τὴν νίκην ὡς τάχιστα πύθοιντο: ἀπεκρίνατο 

δὴ ὁ Δερκυλίδας, Εὐὐθυμοτέρους γοῦν εἰκὸς ταῦτ᾽ ἀκούσαντας 
Ω 2 - Α ᾽ Α , , ς ἡ “ ; “ 

εἶναι. Οὐκοῦν συ, ἐπει παρεγένου, καλλιστ ἂν απαγγείλαις ; 

ρίνθῳ, τῶν ἐν τῇ πόλει βουλευσαμένων 
μετὰ τὴν μάχην μὴ δέχεσθαι τῷ τείχει 
τοὺς στρατιώτας, ἀλλὰ πρὸς Λακεδαι- 
μονίους ἐπικηρυκεύεσθαι, ὁρῶντες (οἱ 
ἐκ Κορίνθου φυγόντες) ἠτυχηκυῖαν τὴν 
πόλιν καὶ περὶ τῆς παρόδου κρατοῦντας 
Λακεδαιμονίους, οὐχὶ προὔδωκαν, οὐδ᾽ 
ἐβουλεύσαντο ἰδίᾳ περὶ τῆς αὑτῶν σω- 
τηρίας, ἀλλὰ πλησίον ὄντων μεθ᾽ ὅπλων 
ἁπάντων Πελοποννησίων ἀνέῳξαν τὰς 
πύλας ἡμῖν βίᾳ τῶν πολλῶν καὶ μᾶλλον 
εἷλον τὸ μεθ᾽ ὑμῶν τῶν τότε στρατευο- 
μένων εἴ τι δέοι πάσχειν ἢ χωρὶς ὑμῶν 
ἀκινδύνως σώζεσθαι" καὶ εἰσέφρουν τὸ 
στράτευμα καὶ διέσωσαν καὶ ὑμᾶς καὶ 
τοὺς συμμάχους. ᾿Επειδὴ δ᾽ ἡ πρὸς 
Λακεδαιμονίους εἰρήνη μετὰ ταῦτ᾽ ἐγέ- 
νετο, ἡ ἐπ᾽ ᾿Ανταλκίδου, ἀντὶ τῶν ἔρ- 
γῶν τούτων ὑπὸ Λακεδαιμονίων ἐξέπε- 
σον᾽ ὑποδεξάμενοι δ᾽ ὑμεῖς αὐτοὺς 
ἐποιήσατε ἔργον ἀνθρώπων καλῶν κἀ- 
γαθῶν" ἐψηφίσασθε γὰρ αὐτοῖς ἅπανθ᾽ 
ὧν ἐδέοντο. Ἡτυ]ὰθ ΘΡΥΘΡῚΙ 06] ῬΔΓΒ 
Θχίγοιηα ρου πθῦ δα ΧοπορΠΟΠἕΙ5. 5; 
2, 21. νϑῦθὰᾶ: Οἱ μὲν σφαγεῖς καὶ οἱ 
μεταίτιοι τοῦ ἔργου ἀπῆλθον ἐκ τῆς 
Κορίνθου. ὥδϊπλα] οχ Ἰοοο Τ)οιηοβίμο- 
8. τηδη]ϑϑύτιπη οϑῦ ἤῸς ΠΟΒΙΤΟ ἴῃ ΙοΟῸ 
Ἰεσθη τὴ 6888 εἰρξάντων ῬγῸ ἀρξάν- 
των. ΑΙ ΟΟΥῚΠΕΠ118 ΘηΪπὶ ΘΧΟΪ 8] τϑα- 
οαηΐ ἴῃ Ρυογα οαϑίσα. [ἰρὶῦ ΠΟῊ 
ἀυιθιλαν!: σου Ἰββιηατὴ ΘΙ Θ Δα] ΟΠ ΘΙ 
ἴῃ ἰρϑὰ οὐδίϊοπθ ροῃθθ. {Π|᾿ᾶῆπτιβ 
αὐ [᾿)οιποϑίπομθπὶ Ἰαιᾶαλ ἄθ Πᾶς 

Ραρπδ, ΡΓθρίο ΕἸΡπουυτ οἱ Απαᾶτο- 
ΤἸΟΉΘΙΏ, Η ρου 15. οὐδ] πο δαᾶνογ- 
85 Πιοπθιη. ΟὈὐτηραγᾶν! ΧΟΠοΟρΠοη- 
{15 Ἰοσι πη ΠΌΡΟΥ ᾿πίθυρτ 5 ὟΥ ΟἹ 5, 
564. νἱθϊπαπη ΟΠ νἱα δ, απὸ Βα ]αΐο 
Τη8]01" αἴτιαι ΙοοῸ ᾿ὰχ υἱτπηπθ 86- 
σοπαϊίαν. 5ΟΗΝ. 

κατεσκήνησαν Β.Ὁ.Ν. (Οὐδίετ! κατε- 
σκήνωσαν. Οοῃηῇ. 4» 5» 2. 

οὕτως ἐγένετο] Ῥατίοπι Εἰ] τιΒα 118 
ΘΧΘΓΙΟΙΒ νΊΟΪ556, οὗ 6χ 1 ῳΔΟΘα ΟΠ Ο ἢ ]]5 
ΤΙΟΟ, 6Χ ποβύθιιβ δου 280ο οθοϊ- 
Ὧ1586, παῦγαΐ ΠΙοάοΥΒ 12, 82. Αἱ 
ΘΠΟΘΟΙΉΪ ΠΏ ΑΡΘ811] ἢ, 5: ᾿Αγγελίας 
ἐλθούσης αὐτῷ ὡς ἐν τῇ ἐν Κορίνθῳ 
μάχῃ ὀκτὼ μὲν Λακεδαιμονίων, ἐγγὺς 
δὲ μυρίοι τῶν πολεμίων τεθναῖεν. ὅ0- 
ἸΘγΘΥ ΒΟΥΊΡΊΟΥ ΠῸΠΊΘΓΤη ΡΥ Δ ΠΟΙΊΤΩ 
ΟΟΘΟΙΒΟΓΙΠῚ Θαϊΐ, ΒΟΟΙΟΥ σὴ, τ 5Έ6 06 
1101, ἰασοί. ΘΟῊΝ. Απῖθᾶ συν. ΡΓΙῸ 
ἕξυν. Β.Ὁ. 

1. Δερκυλίδας] [τὶ Δερκυλλίδας 
ἢϊς οὐ ᾿πῖτα. “" ἔπιοσαῦ Ὁ ΑρΘ511Δ0 
δα 'ΤΊΒΒΑΡ ΠΟ Πθιὴ Ἰοραΐαβ 3, 4. ρΡοβίθα 
ἴῃ ΕΠ αΤΌΡδΠῚ τα 1586 νἹἀθίιτ,  ΒΟΌΗΝ, 

τεθνάναι] τεθναῖεν ἃ. Ν. αι Ἀϊδιι 
ΤΉ658. ΡΒΠ]οΙορ. Πμὰρᾷ. Βαΐῖ. 1840, ἃ. 
13 [)6οθιη]). ΡΙΌΡΟΒΙ ΙΒ Ρ. 2, ὃ. 

2. ἀκούσαντας] ἀκούσαντα Β. “ Ἐδ6- 
ἔδυ Β᾽σὩ!Ποαίϊο, ΠΟ σΘπτι5, δ Δ Π- 
(Θορ6η8 πόλεις.᾽᾽ 5ΟΗΝ, 

ἀπαγγείλαις 1] ἈΘοῖΘ. 5Βἰρπατῃ ἰῃ- 
ἰΘΥΤΟρ Π]ΟΠΪΒ Ροϑιῦ ἢϊςὸ (ὑδβίδο. 
5ΟΗΝ. 
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Α “ Α 3 ζυ 

ὁ δὲ ἄσμενος ἀκούσας. καὶ γὰρ ἀεὶ φιλαπόδημος ἣν, εἶπεν, Εἰ 
[2 Α ’ 

σὺ τάττοις. ᾿Αλλὰ τάττω, ἔφη. καὶ προσαπαγγέλλειν κε- 
’ “ 3. ᾿ ὃ χ , Γ , “ 

λεύω ὃτι εαν καὶ ταὸε εὖ γένηται, παλιν παρεσόμεθα, ωσπερ 

3 καὶ ἔφαμεν. ὁ μὲν δὴ Δερκυλίδας ἐφ᾽ ᾿Ελλησπόντου πρῶτον 

ἐπορεύετο" ὁ δ᾽ ᾿Αγησίλαος διαλλάξας Μακεδονίαν εἰς Θεττα- 
’ 

λίαν ἀφίκετο. Λαρισαῖοι μὲν οὖν καὶ ἹΚραννώνιοι καὶ Σκο- 
κ ᾿ , , » Β κ ι , 

τούυσσαιοι Και Φαρσάλιοι, συμμᾶχοι οντες Οἰῶτοις, Καὶ σπαν- 

τες δὲ Θετταλοὶ, πλὴν ὅσοι αὐτῶν φυγάδες τότ᾽ ἐτύγχανον, 
5" Ἁ ΄-“ Α ον 

4 ἐκακούργουν αὐτὸν ἐπακολουθοῦντες. ὁ δὲ τέως μὲν γεν ἐν 
" κ ’ ᾿ , ; 2 Ὁ 

πλαισίῳ ΤΟ στράτευμα, τους ἡμίσεις μεν ἔμπροσθεν, τους 

«ς ’ δ Ν 2 ᾿] “ »᾽ “ « ’ Ξ 3 Α δ᾽ 9 Ψ “ 

ἡμίσεις επ οὐρᾷ ἔχων τῶν ἱππεων᾽ επειί εκωλυον τῆς 
ς Θ Ἁ ᾿ ’ὔ - ,“᾿ ’ 

πορείας οἱ ετταλοι ἐπελαύνοντες τοῖς ὄπισθεν, παραπεμπει 
Ὁ ἸΒΒΕῚ 49. ἃ ᾿ Ν ᾿] νὴ ΄σ ’ ςε Ἁ ᾿ “ Α 

επ ουραν καὶ ΤῸἪ, ΟΑαἸΌῸ Του στοματος ({ΤηΊΤ͵ΙΚον πλην τῶν περι 

’ Α 

αὑτόν. ὡς δὲ παρεταἕαντο ἀλλήλοις, οἱ μὲν Θετταλοὶ νομί- 
3 ᾽ ἘΞ 3 ᾿ ᾿ ῃ , ε - 

ΘΠ ΤΕς. οὐκ ἐν καλῷ εἰναι σρος τους οπλιτας ππομάζχεινς 

στρέψαντες βάδην ἀπεχώρουν. οἱ δὲ μάλα σωφρόνως ἐπηκο- 

φιλαπόδημος Α.Β.Ο..Εὰ. ργ. Ε.1. 
Οὐδἴοὶ φιλοπόλεμος. ““ ΑἸΐεγα Βουῖρ- 
ὑπγα τῆλ]. ΔΡΙΟΥ αϊς Ἰοςο νἹ θέ. 
Θυοὰ Μοτῖτβ νυϊραΐαιη ἀοίβ 68 
βίαία! 1 γον δ πὶ απ ϑοβ᾽νΊ8586. 8}}- 
δ πὶ ΟΟΟΔΒΙΟΏΘΙΏ Ὦ6]10 56 ΤΠ] 566ῃ- 
ΕἸ, δαᾳὰθ ἀβθί πα θ τιϑιιπὶ 1556, αὖ 6Χ 
4, 8. δρραΐθαῖ, ἤος ΤῊ]ΠῚ ΓΑΙΙΟΠΘΙΩ 
Ἰορδί!οηβ Ὠσ]αβ ΠΟῚ νἱἀθίαν ΠΑΌΘΙ8 
ψΘΥΆτη τι ΡγΓΟΌΔΌΙ]Θτη." 5ΟΗΝ. 

κελεύω Β.Ο. .ἘΚΕΤ ΟΝ. Οεἰογι λέγω. 
4. ἐφ᾽ [ΔΡτὶ ἀφ᾽. 
πρῶτον Β.}).1.ν, (Οὐδίοι! ἤδη. 
Λαρισαῖοι---Σκοτουσσαῖοι Β.Ο. Οε- 

[671 Λαρισσαῖοι --- Σκοτουσαῖοι, ἩΪ5] 
αποα Σκουτουσαῖοι Ἐ, 

Κραννώνιοι) [ΛΌΤ] Κρανώνιοι. 

Βοιωτοῖς] Βοιωτῶν ΒΕ. 
συμ. Ρτὸ ξυμ. Β.}. 
ἐτύγχανον] Αρθβι]αιιθ 2, 2, ὄντες 

ἐτύγχανον. ἶ Οοπῖ. ναγιοίαίθι 86 110- 
ἴυγϑο ΒΌΡΥα 2, 3, 2, οἵ ῬΟΥβοηὶ Ε- 
ξαγαπίᾳαθ ἀπποῖ. δα ἔπν. Ηρα. 782. 
Ι,.. 0.1 ἴῃ Οοτμητηοπί. 1, 6, 2: ᾿Ανυ- 
πόδητός τε καὶ ἀχίτων διατελεῖς 4]- 
ἄδτὴ οἰϊαπὶ ὧν 814] νο]πογιιηΐ, (ὐδιι- 
Β8ΠῚ ΟἿἿ [ΑΥΒΘοΙ οἵ σϑίθυὶ ΠΟΙΊΙΠηΔΙ] 
ΡΟΡῸΪ οαπὶ Βοροί!β Γπουϊηΐ, νιᾶθ ἴῃ 
ἃπηούδί!Β δα ἤηθιη 1101] ἰογϊ. ΘΟῊΝ, 

4. μὲν ἔμπροσθεν] Ῥτο μὲν Β. ρῥγ. δέ. 

Γ 

6 λούθουν. γνοὺς δὲ ὁ ᾿Αγησίλαος ἃ ἑκάτεροι ἡμάρτανον, πέμπει 

στόματος] ΑΡρθΒ|18115, τοῦ προηγου- 
μένου στρατεύματος καὶ τῶν περὶ αὐ- 
τόν. ἴῃ ΑΠΔΡΔΒ1 2, 4; 42. ἴῃ ΔΡΊΩΪΠΘ 
αιδαγαΐο 5Ιτη 116 στόμα εἴ οὐραγίαν 
αἰδυιπρτιῦ, Ὁ] σΟαΊο65. τϑοῦαβ οὐράν. 
5ΟΗΝ. 

αὑτόν] αὐτόν Β.}0). 
5. ὡς δὲ] δὲ Β.. 1ΤηΐοΓ νουΒ1ι8. 
μάλα σωφρόνως ϑίορῃδηιι εχ Αρε- 

51180 μάλ᾽ ἀφρόνως ἐφείποντο. Μδη1[68- 
ἴθ Θϑύ Ἰθη 0 ]] Π θη Π]Ο 1 αΐΤΟα 6 Πη]- 
1106 σΟ]ΡΕΙῚ ; Παᾶγθ σωφρόνως ρῥτοΐεγΟ. 
5ΟΌΗΝ. [06 αὔδ 5ιρηῇοδίοηθ. Ρ] γα 
ν. ἴῃ Κθρῃμαηὶ ΤΠ68. ν. Σωφρόνως. 
᾿Αφρόνως 51] γνΕΙπι85, ΘΟΠ ΘΓ ΠΤ 
σωφρονεστέρας ῬΙῸ ἀφρονεστέρας 1]- 
Ἰαΐτη ΠΟΏΠ1111}15. ΟΥΤΟΡ. 3, 1, 30, οἱ 
σωφρονεῖν ΡῖῸ φρονεῖν Ἠδτγοαοΐο 7, 
15» ΔἴπθηθοΟ 1Ο, Ρ. 429 Ε. 

6. πέμπει τοὺς περὶ] Ρ]υΐΑγο 5 
Αρα8. ς. τό. ἴῇ Πᾶς ὨΔΙΥΔΙΟΠΘ νᾶ] 46 
ἀϊνούβιιβ δι. χορ θηῖτη [,81]- 
58805, αα] θαδουπὶ [ πι8. ἔδούαχη γαῖ. 
ῬΆΔΓΒ4115 ΟΡΡΟΠΙ πεντακοσίοις ἱπ- 
πεῦσιν ἐμβαλεῖν κελεύσας σὺν ἑαυτῷ. 
Τη6]Π1ρὶ0 ΧΟΠΟΡΠΟη ἰγθοθηΐοβ θαυ 68 
οἸθοΐοβ, 4105 Τερθβ [,ϑΟΘαφοΙΠ 011} νε]- 
ΠῚ Β!ραΐογθβ βθοιπη Παρο αηΐ, δπο- 
ἰοτο ΤὨυογα. Ρ», 72. Ηγοάοί. 8, 124. 
Ιπ Ἰοοο οἸυβάθιῃ 6, μό, 'Ὁϊ σθηΐατη 

[2] 

[3] 
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ο κ « Ἀ , . ’ « ’ ΑἉ ’ “ 

τοὺς περὶ αὑτὸν μάλα εὐρώστους ἵππέας, καὶ κελεύει τοῖς τε 
᾽ ’ Α ᾽ κ ΄, ς ’ Χ , 
ἄλλοις παραγγέλλειν καὶ αὐτοὺς διώκειν ὡς τάχιστα καὶ μηκέτι 

΄ σι οὺ Α 

δοῦναι αὐτοῖς ἀναστροφήν. δὲ Θετταλοὶ ὡς εἶδον παρὰ [4] 
’ 9 ’ « κ " “ 5... ’, «ς Ἁ ’ 

δόξαν ἐλαύνοντας, οἱ μὲν αὐτῶν οὐδ ἀνέστρεψαν, οἱ δὲ πειρω- 

μενοι τοῦτο ποιεῖν, πλαγίους ἔχοντες τοὺς ἵππους ἡλίσκοντο. 

8 Πολύχαρμος μέντοι ὁ Φαρσάλιος ἱππαρχῶν ἀνέστρεψέ τε 
“ Α ΄΄“-Ο 

καὶ μαχόμενος σὺν τοῖς περὶ αὑτὸν ἀποθνήσκει. ὡς δὲ τοῦτ᾽ 
δῶν ἡ ᾿ “ “ 5 Ι͂ , ᾿ δ᾽ ς ἃ 

ἐγένετο, φυγή τῶν Θετταλῶν. ἐξαισία γίγνεται ὠὡστε οἱ μεν 
3 ,ὔ 8... ἢΣ ς ι ΟΣ ΑΥ, ᾿ δ ο ᾽ 
ἀπέθνησκον αὐτῶν, οἱ δὲ καὶ ἡλίσκοντο. ἔστησαν οὖν οὐ 

9 δ ύδθν, πρὶν ἐν τῷ ἫΝ τῷ ἐμὰς ἀνε ἐγένοντο. καὶ τότε [5] 

μὲν δὴ ὁ οὐδπι φομοαν ἀἰνεόηίρν τ᾿ ἐστήσατο μεταξὺ ΤΌΝ 

καὶ Ναρθακίου, καὶ αὐτοῦ ἔμεινε, μάλα ἡδόμενος τῷ ἔργῳ, ὅτι 
Α ΄ “σι. Ἁ ᾿ Ἁ 

τοὺς μέγιστον φρονοῦντας ἐπὶ ἱππικῇ ἐνενικήκει σὺν ᾧ αὐτὸς 
΄ σι Α «Ἀ 

συνέλεξεν ἱππικῷ. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ὑπερβάλλων τὰ ᾿Αχαϊκὰ 
΄“-“ ΄“ Α 

τῆς Φθίας ὄρη τὴν λοιπὴν πᾶσαν διὰ φιλίας ἐπορεύετο μέχρι 
᾿ ἈΝ - 

πρὸς τὰ Βοιωτῶν ὅρια. 

το Ὄντος δ᾽ αὐτοῦ ἐπὶ τῇ ἐμβολῇ ὁ ἥλιος μηνοειδὴς ἔδοξε 

τη ἄο Παπηογαΐ, νἱ 1 ΠΔ 6586. ΒΌΒΡΙΟδ- 
Ῥαύαν Γι γοπου. ἴῃ [Ιηϊογργοῖ. (ἀ8111|6ὰ 
ἈΘΑΠΘΝ, 663. 4. 4252. ὅν 15 Ὁ. 235]. 
5ΟΗΝ, 

μάλα οτη. Β. 
η. οἱ μὲν αὐτῶν ἔφυγον οἱ δ᾽ ἀνέ- 

στρεψαν, οἱ δὲ πειρώμενοι τοῦτο ποιεῖν] 
Αρβ8. οὐδ᾽ ἀνέστρεψαν, οἱ δὲ καὶ ἀνα- 
στρέφειν πειρώμενοι : ατ186 ΤΏΙ ἸΘοί]ο 
Π]ΔΡῚΒ μ]αοοί. 5ΟΗΝ. θμὰϊ τβοΐθ 
ΒΘΏΒΙ5586 ν]᾽αἀθίαΓ ΧοΠπορΠοηΐθπη, 58] 
ΒΟΥ ΒΙΒβοῖ οἱ δ᾽ ἀνέστρεψαν, ΥἹΧ 1|ὰ- 
ταγατη ἴα]ββθ Πολύχαρμος μέντοι ἀνέ- 
στρεψε, αὐᾶϑὶ ποπάστη αυϊβαθδιῃ 1ὰ 
ἴβοιββϑθ αἰοῦτιβ οβϑαΐ. Τδαιιθ. ΡΙΌΡὰ- 
Ὀ1Π6 δϑί οὐδ᾽ ἴῃ οἱ δ᾽ τηυϊαίτιχη, τι ᾿π 
Ἐς, 4,1, 22, ἴβεϊββθ αἱ δα ἀογοίπν ἔφυ- 
γον, ΟΠ] 0 6606 ἴῃ ἢΪ58. ΠὈΥ]8. Ρθο- 
ΑΓ ΘσΟΥΓΘΟΙΟΥΙΘΒ. 

πλαγίους ---[ππους] Θυἱὰ 511 πλα- 
γιοῦν τοὺς ἵππους, ν]θ ἴῃ ΠΠὈΤῸ 46 Τὸ 
ΘΑ ΘΒ[ ο. 7, τό. ΟΗΝ. 

8, Πολύχαρμος Β.0.1).1. Αρθβεὶ- 
αι. πολύμαρχόν Ο.ΥῪ. πολέμαρχος Ἐ, 
Οδίοι] Πολύμαχος. 

σὺν Ῥγο ξὺν Β.}). 
ἡλίσκοντο] ζῶντες ἡλίσκοντο Ἀρδ- 

51181|8. 
δ᾽ οὖν] οὖν Υ. 
ὄρει τῶ 1). (ὐθίου! ὄρει ἐν. 

Ναρθακίῳ] ““ῬΙαίΔΤΟΠ. ΑΒ6511. ο. τό 
ΟΧ ἢ. 1. ὑπὸ τῷ Ναρθακίῳ τρόπαιον 
ἔστησε. ἴῃ ΑΡορΒέμερτη. Ῥ.- ΤῊ 
τηᾶϊα Ἰοριιι ὑπὸ τῶν Ναρθακίων, αἱ 
τηοπαϊ Μουιβ. 5ΟΗΝ, Ηἰς Β.ν 
ῬΓΪΠΊΟ ΟἸΩΪΒΒΠΊ ἰηΐουϑιῦὺ ροβίθα. δ1- 
ΤΩ] 6 ρΡδοσαΐαμη Ρ]Θυβααθ 1 ᾿ΙΌΓῚΒ 
Αρϑβϑι]αὶ 2, 4. Ναρθηκίῳ Ν'. οἷ τηοχ 
Ναρθηκίου ρτο Ναρθακίου. 

9. Πραντὸς ΑρεδαθβΒ. [ΔὈγ] Πα- 
πραντὸς Ῥγθίοῦ Υ΄., 4] Παπραντοῦ. 
“«δίθρηῃ. ΒγΖ.: Πρὰς πόλις Περραι- 
βική. Τῃ Εγτηοορ'. Μ. ΘΧΘΙΏΡΙΙ οατιϑα 
Πρὰς, ἸΠραντὸς, Ὀ18 ΡΟΒΙ ΠῚ ΤΘΡΘΙΙ ΙΓ, 
Ῥδ]τλουῖ8 ἔχοσο. Ρ. 70. ἀπ ᾽ζαῦ πατη 
Ὧ(6 νεϊαδία Ῥϑυγ θα δα Ῥϑηδαμῃ οἱ 
Ττιβαιη 8η (6 πονὰ δα Ριπάπιη τηοη- 
θη ΟΡ πιι8 αἸχοτιί." 5ΟΗΝ, 

σὺν εἴ συν. ρὑτὸ ξ. Β.1). 
συνέλεξεν] Ρ] αἰατομτι5 ΔΡΟΡΒΙΠθρτη. 

Ρ. 211 ἢ, συστησάμενος τὸ ἱππικὸν 
αὐτὸς δι’ αὑτοῦ. ΒΟῊΝ. 

1ο. ἐπὶ τῇ ἐμβολῇ ] ῬοΪγώπιιβ 2.1, 
4: Ὅσον οὔπω παρετάσσετο. Ὀ]αΐατγ- 
οἢτι5 Αβρθ85. 6.17: ᾿Επεὶ τῆς Βοιωτίας 
ἐπέβη καὶ περὶ τὴν Χαιρώνειαν κατε- 
στρατοπέδευσεν. ΘΟῊΝ. 

μηνοειδὴς ἢ Ρ] αἰ ΓΟ ὁ. 17: Ἥλιος 
ἐκλείπων καὶ γενόμενος μηνοειδής. 
ἘλοΙΙρϑὶπ ἤᾶπο ΒΟ] ΤῈ πὶ δα δηπὶ «{π- 



-Ὑτς 

΄-ο 

Ὁ  ψι ριον πιιοἔὁέ“ὌὌΕΠρΠῸΌ- 

2394: 

ΤῈ 

ΤΉ ΑΗ 907 

΄- κ " Ἷ, [ν ε ΩΣ Δ ὃ , ΄σ 

φανῆναι, και ἠγγέλθη τι ἡττήμενοι εἰεν ακεθαιμονιοι τῇ 
’ Α εξ ’ὔ ΠΣ ’ "5 ’, δὲ Α 

ναυμαχίᾳ καὶ ὁ ναύὐαρχος Πείσανδρος τεθναίη. ελέγετο ὁὲ και 
"- , ε ον ᾿ ι κ᾿ κ Κ δὶ κ 
ῳ τρόπῳ {] ναυμάχια εγένετο. εἰναι μὲν γὰρ περι μνιοὸον τὸν 

ἐπίπλουν ἀλλήλοις, Φαρνάβαζον δὲ ναύαρχον ὄντα σὺν ταῖς 

Φοινίσσαις εἶναι, Κόνωνα δὲ τὸ ᾿λληνικὸν ἔχοντα τετάχθαι 

ΙΔ Π1 4320. ΤηΘη515 Ατιρτιβῦϊ α16ΠῈ 14. 
ΤΘίρουσθ σα] ο]05. βίγοπουηϊοοβ. τηοποῦ 
Πθοάνν 6118. Ατσοποηί5 ἔπι }1 Δ ΠΠῸ 
ῬΌρΠΔΠΙ Πᾶης ἀϑϑϊρηδΐ [γ 5185. Ρ. 622, 
ἸρΊταγ ᾿ΠϊΠ0 ΔΠΠῚ 2. ΟἸγτηρ δα 15 οὔ, 
αὖ ᾿π46 δαἀπηοπαϊ το 1) ον 1115, 
ΘΟ] 8. ΤΑΙΟΠΘΠΊ ΘΟ] Ρ51η ΒΟΪΔΙΘΠῚ Γ6- 
ἴθγθηΐ 15 86] 14. ΑἸ ρτιβῦ] Π]Θ 518. ΔΠῊ] 
2023. ΔΒ[ΓΟΠΟΙΗΪΟΙ ν 6] 204. σΠΤΌΠΟΪΟ- 
ΘΌΓΙΠΙ δηΐθ (ὐ. Ν. οσοπῆγτηαν! (14]}1- 
ΟἿΒ ΔΒΙΓΟΠΟΙΊΙΒ [)ο᾽αηιῦγο ἀραὶ α1- 
Ἰπιτη δα 2,12. οἷΐ. Ρ.89ρ-01. ὅΟΗΝ, 

Λακεδαιμόνιοι] οἱ Λακεδαιμόνιοι 1. 
ναυμαχίᾳ] ναυαρχίᾳ 1. 
Πείσανδρος] Πίσανδρος Α.ὰ. ΑἸΑ. 

““ Ῥθιοάοχγτιβ νἸζοβα Περίαρχος. ὥὄππιρΓα 
3, 4, 20. 6Θδύ 81η6 νατϊοίαίθ Πείσαν- 
δρος.᾽ 50ΗΝ. 

11. ᾧ τρόπῳ] ῬΟΙΪΥΦΘΠΙΒ 1, 48, 5. 
αἰ ΟΟΠΟΠΘΠῚ {1886 1 5] ΠΙΒίΧΟ ]Ἰαΐθγθ 
ΟἸαβ515, ΘΙΡῸ Ἃδχίγο [,ΔοΘ δ ΟΠ]8 
ΔανΘΓΒΌΙΩ ; ἴῃ αοΧίγο βιπηι]αΐατη ἢδ- 
νοὶ στρατηγίδα ΠΟ]]ΟΟΔ586, 1 ΟΆΠῚ 
ῬΓΙΏΔΠῚ Ὠοβίθβ ᾿πηρϑύππη [δοουϊηΐ. 
5ΟΗΝ, 

περὶ Κνίδον] Ῥαυβδηϊαβ 6, 5, 6: 
Περὶ Κνίδον καὶ ὄρος τὸ Δώριον. 
5ΟΗΝ, 

σὺν γτῸ ξὺν Β.Ὁ. 
Φοινίσσαις} ὐπαβ οΟἸ]ερσογαΐ ΤΊ5βα- 

ῬὮΘΥΠΘΒ ΒΌΡΓΙΆ 2, 4.1. ΒΟΗΝ. 
Κόνωνα] Επρατη 6].15 δα ΕὐπιαρΌΤΔΙΩ 

Ροβύ ρυρηδιη δρᾶ “ ροβροίδπηοϑ νἹ]- 
αἸτητιβ ΒΌΡΙα 2, 1, 20, 0ὈῚ οοηΐ. 8η- 
πού. ΟΥἾΑΙΠΘΠῚ ΓΟΓΙΙΠῚ ΠΊΔΙῚ ρσοβίδ- 
ΤΠ Ροβίθα ΠΠΟ ῬΘΥΒΘ]διηγ. [50- 
ογαΐοβ δα ΡΕΠΙρΡρυμη Ρ. 94 Ὁ : Πλεύ- 
σας δ᾽ εἰς Κύπρον χρόνον μέν τινα περὶ 
τὴν τῶν ἰδίων ἐπιμέλειαν διέτριβεν. 
αἰσθόμενος δὲ ᾿Αγησίλαον εἰς τὴν 
᾿Ασίαν μετὰ πολλῆς δυνάμεως διαβε- 
βηκότα καὶ πορθοῦντα τὴν χώραν--- 
πέμπων ὡς τοὺς βασιλέως στρατηγοὺς 
ὑπισχνεῖται ποιήσειν. 'ΓΥΔΗΒΡΥΘΒΒΌΓΙΩ 
ἴῃ Αβίδιη Αρθϑβιδατη Δ ΠΠῸ ρεΐπιο Ο- 
Ἰγτηρίδα!β οὐ. ἀοςοῖ ΠὨοάννε!ιβ. ΑΡ 
ἢος ἸρΊ[αΥ ΔΠΠῸ σΟΘΡΕΓιιηΐ τΠΟ] ΠΟ Π68 
Ὀ6]]Π1οο5 ΟΟΠΟΠΪ8, απιὰ8 βαργα δα 2,1, 
29. Δηποίαν!. θα θηϊ! ΔΠΠῸ ὙΘΡΌΙΩ 
Δ6Π1586 Ῥϑυβαγιση βίας Ποάννο 5, 

οἰβὶ Πιοάογιιβ 8ηΠ0Ὸ 6]115 ΟἸνΙΏΡΙ 818 
ΡΓΠΟ ΔοοΙ͵ββ τοίου. “Θηρα8 80- 
ἴατη ΒΙ ΘΓ πιιπ ἀηποίαν! ΝΘΡΟΒ 6. 4. 
'ΓΘΡΟ ΔΠη0, 56ὰ ΟἸγηρ. οὐξ. 1)οα- 
γΡ6]Ππι5 ἀϑϑιρηδύ τϑαϊτιηη ΑΡρΘΒ11] ΘΧ 
Αβία οὖ νἹοίουϊατη Πᾶνα ]θπὶ (ὑΟΠΟΠΪΒ. 
Θιιδθ 5] σοι ΡΓΘΙητ8 ΟπΊ ΙΒΟΟΓΔΙΒ 
Ἰοοο βαρτα Ἰαιιααΐο Δ]! 6 'π Ῥάᾶπο- 
ΘΎΤΙΟΟ ο. 320, δΔοοιαγαίι8 ααοράδτη 46- 
ἤηΐτθ ΠΙσΘθΙ ἔουίαββθ. ᾿Εν δὲ, ᾿πααϊῦ, 
τῷ πολέμῳ τῷ περὶ Κνίδον---στρατη- 
γοῦντος αὐτῷ Κόνωνος-- -τρία μὲν ἔτη 
περιεῖδε τὸ ναυτικὸν τὸ περὶ τὴν ̓ Ασίαν 
ὑπὸ τριηρῶν ἑκατὸν μόνον πολιορκού- 
μενον, πεντεκαίδεκα δὲ μηνῶν τοὺς 
στρατιώτας τὸν μισθὸν ἀπεστέρησεν 
(ὁ βασιλεὺς), ὥστε τὸ μὲν ἐπ᾽ ἐκείνῳ 
πολλάκις ἂν διελύθησαν, διὰ δὲ τὸν 
ἐφεστῶτα κίνδυνον καὶ τὴν συμμαχίαν 
τὴν περὶ Κόρινθον συστᾶσαν μόλις 
ποτὲ ναυμαχοῦντες ἐνίκησαν. 1)6 Τη6Γ- 
ο6α6 τηθηϑιθχη τό ηδραΐα 6]4851 Τ6ρ6- 
{| ο. 41... ΤἼΕΒ ΠΟΘ. ΔΠΠΟΒ 81 ΤΘΙΤῸ 
ΘΔ]Ο ]Αν ΘΥ18, ΤΠ} 0Ππιπὴ ἸΤΊΡΘΙ ΠΕΨΔ]15 
ἃ Οὐποπθ ΟΡ οὖ ἃρραῖδί! [6111 ἃ 
Ῥευβὶβ οοῃΐγα [Δοθαϑοιηοηϊοβ ᾿ποϊα οί 
ἴῃ ΟἸγΠΡΙ8415 95. Δ ΠΙ1ΠῚ ΡΟΒΙΓΘΠΊΠΠΩ 
560 4, θα ΌΘΗΠ ΘΠΪΠῚ ΔΠΠ0Ὸ ΑΡρ681- 
Ια ἴῃ Αβιδη {Υ8Πη51}}0 6Χχ ΥἈΙΟΠΘ 
Ποάᾶννε]]1, 564 ρᾶοθ Βιθιηθιη ἰγδη86- 
σοὶ; τουῖο Π611ὰ ἴπ [γα ]ὰ φρδβϑίξ ; 
αυδγίο στρα! οχ ΟὐΠΟΠ ΠῚ νἱοϊϊ. ΑὉ 
ΔΏΗΙ ἸΡΊΓαΓ ρᾶγίθ ροβίθυιοσ ΟἸυτρίδ- 
α15 95, 4. 84. ῬΙΟΤΘΙΩ ΔΏΗΙ 2. ΟἸγτη- 
Ρἰδα. οὔ. οἰολαπίτι {γ68 ἃππὶ. Αἵ- 
46 πεδο 'ρβὰ ᾿π|61ὰ 6110] ἀρραγαΐμβ 
Ῥρυβάσιτη βίρτιαν ΧΟΠΟΡΠΟΗ 2, 6. 4. 
8 ᾿ηἰο, 1 Ηθγοπαβ ΟΥΥΘΔΟΊΙΒ1118 
ἰγθοθηΐαβ Πᾶνθ5 ἃ Ῥθυβ185. ῬαΓΤῚ Ππη- 
οἷαί 1,Δοραθουη 8. Θιθπ ΙΟΟΙΙΠῚ 
Ποάνο! 5 δα ΟἸγμρδα. 95, 3. τϑοῖθ 
τοί] ; οἴβὶ Ἰοοῦτη ἰβοογαί!8 ἸρηοΥα- 
νἱΐ, 4] σΔ]Ο] 08. 6] 18 ΘρΤΘΡῚΘ ἤΠιτηδί. 
Αἴᾳαθ οχ ΠῚ5 [θη ρουατη ΠΟί5 ἀ6ῆη1- 
Θηᾶα βυαηΐ απὸ ΒρΙὰ δα 2,1, 20. 6Χ 
Τι γϑῖα αἴία]}] 46 (ΟΠΟΙΙΒ οἵ ΑὐΠοπθη- 
5] 1τὴ Δρραγαΐτι Ὀ6]11ςο. στη ὐΠΟΠΘ 
ἔυ]586. ΠΟ 81105 ΑΥΠΘΏΙΘη88688 ααδΙη 
φυγάδας καὶ ἐθελοντὰς αἱ ΡῬ]αΐο ἴῃ 
ΜέεπαχθηοΟ Ρ. 245 ἃ. Αἴαὰθ πῶ βιηΐ 

[6] 



408 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΝ ΗἸΞ5Τ. 6Β. Α.6. 

Ε 9 ΄σ . ’ Α "“ ; 

Ιφέμπροσθεν αὐτοῦ. ἀντιπαραταξαμένου δὲ τοῦ [Πεισάνδρου, 

καὶ πολὺ ἐλαττόνων αὐτῷ τῶν νεῶν φανεισῶν τῶν αὑτοῦ τοῦ 
Α ’ ξ ΄“- Α κ 9 Α "“" . ,ὔ ’ 

μετὰ Κόνωνος ᾿Ελληνικοῦ, τοὺς μὲν ἀπὸ τοῦ εὐωνύμου συμμα- 
“Δ 9 ΄ ’ 3 Ν δὲ ᾿ “- ’ 

χοὺυς εὐθὺς αὐτῷ φεύγειν, αὐτὸν ὁὲ συμμίξαντα τοῖς πολεμίοις 
ΕῚ Α ᾽ ,ὔ ΄“΄ , Ἁ Α ΄ 9 ᾿ τ Α Α 

ἐμβολὰς ἐχούση τῆ τριήρει πρὸς τὴν γῆν ἐξωσθῆναι" καὶ τοὺς 
Α Ε δ“ " Ακ “΄“- 3 ’ἢ ς ; Α -'. 

μὲν ἄλλους ὅσοι εἰς τὴν γῆν ἐξεώσθησαν ἀπολιπόντας τὰς ναῦς 
’ “ ’ ς Ά ’ 5" Ἁ Ἧ] ιινὦἉ ΄σ Α 

σώζεσθαι ὅπη δύναιντο εἰς τὴν Κνίδον, αὐτὸν δ᾽ ἐπὶ τῆ νηὶ 
« “" ’ ΄- Ἁ 

13 μαχόμενον ἀποθανεῖν. ὁ οὖν ᾿Αγησίλαος πυθόμενος ταῦτα τὸ [7] 
Α “ι ΄- “᾿ ἀ ο ᾿ ’ “ ’; “ “ 

μὲν πρῶτον χαλεπῶς ἤνεγκεν᾽ ἐπεὶ μέντοι ἐνεθυμήθη ὅτι τοῦ 
Ἁ Ψι- 7 ΄ Φ" ς ΄ κ 

στρατεύματος τὸ πλεῖστον εἴη αὐτῷ οἷον ἀγαθῶν μὲν γιγνο- 
’ ς ’ ’ ΙΑ; ’ Ἂς ς ΄σ ϑ 9 ’ 

μένων ἡδέως μετέχειν, εἰ δέ τι χαλεπὸν ὁρῴεν, οὐκ ἀναγκην 
Ων - 2 “- 3 ’ Α 9 ς ς ’ 

εἶναι κοινωνεῖν αὐτοῖς, ἐκ τούτου μεταβαλὼν ἔλεγεν ὡς ἀγγεέλ- 
Ἐ Α ’ Α ΄ ’ 

λοιτο ὃ μὲν Πείσανδρος τετελευτηκὼς, νικῴη δὲ τὴ ναυμαχίᾳ. 
Ἷ Α “ “- 

Ιφἅμα δὲ ταῦτα λέγων καὶ ἐβουθύτει ὡς εὐαγγέλια καὶ πολλοῖς 
’ κα , ἀν . “ιν ᾿ ᾿ 

διέπεμπε τῶν τεθυμένων οστε ἀκροβολισμοῦ οντος προς τοὺυς 

488 ᾿βοογαΐβϑ ῬΑΠΘΡΎΤΊΟ. 6.320. νοσαῖ 
τὰς ὑπηρεσίας τὰς παρ᾽ ἡμῶν. ΗΝ. 

τὸ] τὸν 
ΠΩΣ ᾿ΨΛΟΝΕΣ, ΠοαοΥ8 14, 82. 

ΤΠ ΔΟΘαφουΟΠΙΟΥΓ ΤΩ ΠΆΥΘΒ ΠΠΊΘγαΐ 85, 
ῬΠΔΓΠΑθΑΖΙ οἵ (ΟΠΟΠ]8 Ρ]5 4αδπ 00. 
5ΟΗΝ, 

αὑτοῦ] αὐτοῦ Β.}. 
τοῦ] τοῦ μὲν Α.Ο. ΑἸά. 
Κόνωνος] Κόνωνος αὐτοῦ Α.(Οὐ, ΑἸά, 

Κόνωνος τοῦ .}.Υ. 
συμ. ῬΓῸ ξυμ. 015 Β.}. 
αὐτῷ αὐτοὺς 
ἐμβολὰς] Τπηρυ]διϑ οὗ ᾿που 8118 Πδ- 

Υ158 Τοβίγαίθο ἴῃ Δάνθυβδιη οἵ ἔδοΐα 60 
Δ ν}8 δάνθγβο ἀνάρρηξις αἸοϊ ιν ἐμβο- 
λή. Τοιοάοττιβ 13, 45 : Οπότε γὰρ αἱ 
τριήρεις εἰς ἐμβολὴν ἐπεφέροντο---ὥστε 
τὰς πληγὰς γίγνεσθαι κατ᾽ ἐμβολὴν---- 
ὁπότε δ᾽ οἱ κυβερνῆται ταῖς ἐμπειρίαις 
ἐκκρούσειαν τὰς ἐπιφοράς. ΤΌΙάοιη ο. 
46: Τὰς ἐμβολὰς ἀπράκτους συνέβαινε 
γίνεσθαι, τῶν τυπτομένων νεῶν ὑπο- 
χωρουσῶν. Ια6πὴ 18, 99: Τοῖς ἐμ- 
βόλοις τύπτων ἄπλους ἐποίει -- τὸ δὲ 
τελευταῖον δοὺς ἔμβολον τῇ τοῦ Περι- 
κλέους τριήρει βιαιότερον, τῆς μὲν 
τριήρους ἐπὶ πολὺν ἀνέρρηξε τόπον, 
τοῦ δὲ στόματος ἐναρμοσθέντος εἰς 
τὴν ἀκίδα καὶ μὴ δυναμένων αὐτῶν ἀνα- 
κρυύεσθαι : Ὁ] ἴῃ ῬοΒβίθυϊουθ τηθτη- 
ὈγῸ [ουη ὙΝ ΘΒΒΘΙ]ΠρΡ10] Ἰορϑπαπτη δὲ 
δοὺς ἐμβολήν. ΡοΪγπυ8 αι. ἐϑου τοὶ 
ἐμβολαῖς ἀναρρηγνύειν Παθοῖ; οἱ 2, 

10,1τ: Διδόναι διττὰς ἐμβολάς. [ἀ6Π| 
5» 43. 46 ΟἈ]Π866 Βα πδΐοτο : τὸ 
πηδάλιον ἔσχαζε συχνῶς, καθ᾽ ὁπότε- 
ρον ἂν ἐμβάλλειν μέλλοι, ἵ ἵνα ὁ διώκων 
προσκρούων ταῖς ἐπωτίσι πρὸς τὸ πη- 
δάλιον ἐμβαλεῖν μὴ δύνηται, τῷ τὴν 
ἐμβολὴν εἶναι κατὰ τὰς πρώτας θρανί- 
τιδας, 6 αὸ Ιοςο 58 ἐπωτίδων 
σορποβοιίαγ. ΒΟΉΝ, Ια. δὰ 168. 
ΘΙΘΡΠΔηὶ ν. Ἐμβολή. [Ι͂ῃ Β. μ 5Β΄1η116 
Ἰπογ κ. 

ἐξωσθῆναι] ἐξωθῆναι Β.ὉΟ. 
ἐξεώσθησαν ϑοπιποιάοσηιβ. [τὶ ἐξώ- 

σθησαν. 
ὅπη Β.ΟΟΝ. Οὐβίβσὶ ὅποι. 
ἀποθανεῖν] ῬΘΙΠ 586. ἁτοποηίθ ἔμπι- 

Ῥυ]Ὸ ἰοδίαϊιῦ Γι γϑῖαβ Οταῖ. Ρ. 622. 
ἢος οϑὲ ΟἸγιηρ. ού, 2. ἱπθαηίθ. )1οὸ- 
ἀογτιβ 84 Δηπιιη 2. τοίοτὶ, 5ΟΗΝ. 

13. ὁ οὖν Β.Ο.}).Ν΄. Οεἰοιὶ ὁ μὲν οὖν. 
ἤνεγκεν Β. (.}0.Ε.1.ν. Οδίου ἔφερεν. 
κοινωνεῖν αὐτοῖς] Πδῦντιβ Ρθη οί 

4) ἀνάγκην εἶναι, αυδΙπ]πᾶτη στρά- 
τευμα δῃηίοορδϑιῦ. 5ΟΌΗΝ, 

μεταβαλὼν] Ρ]αἴατοθι8 ΑΡ6Β. ὁ. τ7. 
οὐ “ὃΧχ 60 ῬοΪγόθπιϑ : Τἀναντία λέγειν 
ἐκέλευσε τοὺς ἀπὸ θαλάττης ἥκοντας. 
Μοτιβ ἸΠίογργθία Γ, αιιδϑὶ αἸούαμῃ 51 
μεταβαλὼν, 8560. ἑαυτόν. Δ ΘΙΒΚΙῈΒ : 
ποη απιρίλι5 ἀοίοης. ΒΟΉΝ. 
14. διέπεμπε) ΡοΙΪγΩΠαΒ : Διέπεμψε 

τοῖς φίλοις μερίδας ἀπὸ τῶν ἱερείων. 
Ρ]υΐατοἢ. ο. 17: Δ. τ. Φ. ἀπὸ τῶν 
τεθυμένων. ὅΟΗΝ, 
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πολεμίους ἐκράτησαν οἱ τοῦ ᾿Αγησιλάου τῷ λόγῳ ὡς Λακεδαι- 

μονίων νικώντων τῆ ναυμαχίᾳ. 

[5] ις5Ω. Ἦσαν δ᾽ οἱ μὲν ἀντιτεταγμένοι τῷ ᾿Αγησιλάῳ Βοιωτοὶ, 

᾿Αθηναῖοι, ᾿Αργεῖοι, Κορίνθιοι, Αἰνιᾶνες, Εὐβοεῖς, Λοκροὶ 

ἀμφότεροι" 

Κορίνθου διαβᾶσα, ἥμισυ δὲ μόρας τῆς ἐξ ᾿Ορχομενοῦ, ἔτι δ᾽ 

σὺν ᾿Αγησιλάῳ δὲ Λακεδαιμονίων μὲν μόρα ἡ ἐκ 

4. 5 ’ ᾽ὔ ’ ᾿ς Ν 
οἱ ἐκ Λακεδαίμονος νεοδαμώδεις συστρατευσάμενοι αὐτῷ, πρὸς 

“᾿ ΄- Ἁ “ 

δὲ τούτοις οὗ Ἡριππίδας ἐξενάγει ξενικοῦ, ἔτι δὲ οἱ ἀπὸ τῶν 

ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ πόλεων ᾿Εὐλληνίδων καὶ ἀπὸ τῶν ἐν τῇ Εὐρώπη 

ὅσας διιὼν παρέλαβεν" αὐτόθεν δὲ προσεγένοντο ὁπλῖται Ὀ»,- 
’ Ἁ “-“ Α Ἁ ’ ς 5 

χομένιοι καὶ Φωκεῖς. πελτασταί γε μὴν πολὺ πλέονες οἱ μετ 

᾿Αγησιλάου: ἱππεῖς δ᾽ αὖ παραπλήσιοι ἀμφοτέροις τὸ πλῆθος. 

διηγήσομαι δὲ καὶ τὴν ι6 ἡ μὲν δὴ δύναμις αὕτη ἀμφοτέρων᾽ [9] 
, Α Α ον ἢ . . » ᾿Ξ ΦΥ͂ Κι δι 

μάχην καὶ γὰρ ἐγένετο οἵα οὐκ ἀλλη τῶν γ᾽ ἐφ᾽ ἡμῶν. συν- 
’ Α Ἀ “ς Ἁ Ἁ Ἄ ’ ς κ Α 

ἥεσαν μὲν γὰρ εἰς τὸ κατὰ Κορώνειαν πεδίον οἱ μὲν σὺν 

᾿Αγησιλάῳ ἀπὸ τοῦ Κηφισοῦ, οἱ δὲ σὺν Θηβαίοις ἀπὸ 

“Ἑλικῶνος. εἶχε δ᾽ ᾿Αγησίλαος μὲν δεξιὸν τοῦ μετ᾽ αὐτοῦ, 
᾿ ’ 5 4: ἐνῶ τὰν  Ξ. κι ς ᾿ - Ὁ 3 
Ὀρχομένιοι δ᾽ αὐτῷ ἔσχατοι ἦσαν τοῦ εὐωνύμου. οἱ δ᾽ αὖ 

Θηβαῖοι αὐτοὶ μὲν δεξιοὶ ἦσαν, ᾿Αργεῖοι δ᾽ αὐτοῖς τὸ εὐώνυ- 

15. ἦσαν] Ῥοβί ραρπάᾶηη ΟΟΥΠ.Π]ὰ- 
ΟἌΤη ἢδος ΔΟοΙα]ῦ ΠΟ Τη1]{18 αἸΘΌιι5 
ἰοϑίθ ᾿γϑία ΡτῸ Μαμῇζηθο Ρ. 581: 
οὐ πολλαῖς ὕ ὕστερον ἡμέραις μετὰ ταῦτα 
ἐν , Κορίνθῳ χωρίων ἰσχυρῶν κατειλημ- 
μένων, ὥστε τοὺς πολεμίους μὴ δύνα- 
σθαι παριέναι, ᾿Αγησιλάου δ᾽ εἰς τὴν 
Βοιωτίαν ἐμβαλόντος. ΞΟῊΝ 

Αἰνιᾶνες) Αἰνειᾶνες ).Υ. 
ἐκ Κορίνθου] Ρ] αἴδτοῃ. ΑΡορΡ ΒΒ ΠθρΊη. 

Ῥ. 212 Α: Διφρίδα δ᾽ οἴκοθεν ἀπαγγεί- 
λαντος αὐτῷ εὐθὺς ἐκ παρόδου ἐμβα- 
λεῖν εἰς τὴν Βοιωτίαν, καίτοι ἐκ μείζο- 
νος παρασκευῆς τοῦτο ποιῆσαι ὕστερον 
διανοούμενος, οὐκ ἀπειθήσας τοῖς ἄρ- 
χουσι, δύο μυριάδας τῶν περὶ Κόρινθον 
στρατευομένων μεταπεμψάμενος ἐπέβη 
τῆς Βοιωτίας, 001 Ἰοροπαά πη 6886 δύο 
μόρας τηοπαϊῦ δα ἢπης Ἰοσστη ΜΟΙ Β. 
5ΟΗΝ 

ἐξενάγει] ἐξεναγώγει Υ. 
πόλεων Ἑλληνίδων ροδῦ Εὐρώπῃ 

δἀάπην ΠΡτὶ ργθίον Β.. 1. Υ. Ῥοβὲ ιὰ 
Ἑλληνίδων τοροίπηΐ καὶ ἀπὸ τῶν ἐν τῇ 
Εὐρώπῃ ΟΕ, (Εἰς δα αϊίο βῖρπο 480.) Ε. 
ὅσας] ὅσους Ὁ.Υ͂. 

ὁπλῖται] οἱ ὁπλῖται Β. 
πολὺ ΒΟ. ΕΕΙΝ. Οδίοὶ πολλῷ. 

“5106 ΠυΠΠ6γῸ Ρο]ταβύαι απ οὖ ΟἸΔΠΪΠΟ 
τα Ἰ] πὰ αἰνοῦβα νἹ θα ῦ ὨΔΡΓΆΪΙΟ Α- 
Θ68114] 2, 9: “Ἑώρων δὲ τάς τε φά- 
λαγγας ἀλλήλων. μάλα ἰσομάχους, σχε- 
δὸν δὲ καὶ οἱ ἱππεῖς ἦσαν ἑκατέρων 
ἰσοπληθεῖς." 5ΟΗΝ. 

16. καὶ γὰρ Αροδηαιιβ, καὶ πῶς ΚΒ. 
Οὐεἴοει καὶ πῆ. Θυδ Ρθυπηαίαΐα Αρθ8. 
4; 3: ΡΙαΙΆτΟ ΒΒ Ἰ. ς., τὴν μεγίστην 
μάχην, ὥς φησι Ξενοφῶν, τῶν καθ᾽ 
ἑαυτὸν γενομένων. 

Κηφισοῦ Β.Ο. εὐ ἐογίαββε Ε', νὲὶ 1. 
Οδίοι! Κηφισσοῦ. 
εἶχε δ᾽ ᾿Αγησίλαος) Αρεβιδαβ 1. 67: 

Εἶχε δὲ ὁ ᾿Αγησίλαος τὸ δεξιὸν τοῦ 
μεθ᾽ αὑτοῦ. Ρ]αΐΑγομα5 : Αὐτὸς δὲ τὸ 
δεξιὸν κέρας ἐπῆγεν. ὑΠ416 ΒΟΓΙΡΟΓΆΙΩΏ 
ἸΙΡτόσιι πη [Ρτοίογ. ν΄, αὶ δεξιὸν μὲν] 
μὲν δεξιὸν τὸ μετ᾽ αὐτοῦ ΠΟΥΓΟΧῚ τοῦ 
μετ᾽ αὐτοῦ. ὅΟΗΝ, θἱ «πδαϊάογαί 
οἴϊατῃ τὸ δηΐθ δεξιόν. 

δεξιοὶ ἦσαν---τὸ εὐώνυμον εἶχον Β. 
Ο.0.Ε. ρυ. Ε1.ν. Αρϑβϑιααβ. (Ὑὐθίοσὶ 

. ν ᾿ »» δεξιὸν εἶχον---τὸ εὐώνυμον. 

ἱ τ 
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17 μον εἶχον. συνιόντων δὲ τέως μὲν σιγὴ πολλὴ ἀπ᾽ ἀμφο-[1το0] 
“" ἡ ’ ᾿] 

τέρων ἣν ἡνίκα δ᾽ ἀπεῖχον ἀλλήλων ὅσον στάδιον, ἀλα- 

λάξαντες οἱ Θηβαῖοι δρόμῳ ὁμόσε ἐφέροντο. ὡς δὲ τριῶν 

ἔτι πλέθρων ἐν μέσῳ ὄντων ἀντεξέδραμον ἀπὸ τῆς ᾿᾽Αγη- 

σιλάου φάλαγγος ὧν Ἡριππίδας ἐξενάγει καὶ σὺν αὐτοῖς 

Ἴωνες καὶ Αὠρλεῖς καὶ ᾿Ελλησπόντιοι, καὶ πάντες οὗτοι τῶν 
Ψ " ’ " ο ἂ ᾿] ’; ΕῚ 

συνεκδραμόντων τε ἐγένοντο καὶ εἰς δόρυ ἀφικόμενοι ἔτρεψαν 

τὸ καθ᾽ αὑτούς. ᾿Αργεῖοι μέντοι οὐκ ἐδέξαντο τοὺς περὶ ᾿Α γη- 
“- ΄-'. 

18 σίλαον, ἀλλ᾽ ἔφυγον ἐπὶ τὸν Ελικῶνα. κἀνταῦθα οἱ μέν[τ1] 

τινες τῶν ξένων ἐστεφάνουν ἤδη τὸν ᾿Αγησίλαον, ἀγγέλλει 

δέ τις αὐτῷ ὅτι οἱ Θηβαῖοι τοὺς Ὀρχομενίους διακόψαντες ἐν 
“- ’ 

τοῖς σκευοφόροις εἴησαν. καὶ ὃ μὲν εὐθὺς ἐξελίξας τὴν φα- 

λαγγα ἦγεν ἐπ᾽ αὐτούς" οἱ δ᾽ αὖ Θηβαῖοι ὡς εἶδον τοὺς συμ- 
“. κὰ Ἁ 

μάχους πρὸς ᾿Ελικῶνι πεφευγότας, διαπεσεῖν βουλόμενοι πρὸς 
Ἁ ες “ ’ ᾽ ’ "5 ᾽ὔ " 00 δὲ 

19 τοὺς ἑαυτῶν, συσπειραθέντες ἐχώρουν ἐρρωμένως. ἐνταῦθα ἡ [12] 

᾿Αγησίλαον ἀνδρεῖον μὲν ἔξεστιν εἰπεῖν ἀναμφισβητήτως" οὐ 
’ὔ [ἢ ’ αἷ τ' ’ ς ΑἉ ν ᾿] ΄ ’ὔ 

μεντοι εἵλετο γε τὰ ἀσφαλέστατα. ἐξὸν γὰρ αὐτῷ παρέντι 
Α ᾿' - ΄“ Ἁ ΕΣ 5 

τοὺς διαπίπτοντας ἀκολουθοῦντι χειροῦσθαι τοὺς ὄπισθεν, οὐκ 

ἐποίησε τοῦτο, ἀλλ᾽ ἀντιμέτωπος συνέρραξε τοῖς Θηβαίοις" 
Ἂ, ᾽ ΑἉ “ 72 ο ΄“ 9 ᾽ ος ’ὔ 

καὶ συμβαλόντες τὰς ἀσπίδας ἐωθοῦντο, ἐμάχοντο, ἀπέκτεινον, 
΄ι Ἁ 

ἀπέθνησκον. τέλος δὲ τῶν Θηβαίων οἱ μὲν διαπίπτουσι πρὸς 

1. ἀπ᾿ ἀμφοτέρων Ἀροδιαιβ, ΓΑΛΌΓῚ ἑπόμενος παραλλάξαντας. ΟἮΝ, 
ἐπ᾽ ἀμφοτέρων. συμβαλόντες---ἀπέθνησκον] Ηυ͵]ι8 

ὡς] Ῥογίπηροί δα τριῶν. 
ἐξενάγει] ἴῃ Αρθβιϊδο ρουρὶ ἴΐὰ: 

Ησαν δ᾽ οὗτοι τῶν τε ἐξ οἴκου αὐτῷ 
συστρατευσαμένων καὶ τῶν Κυρείων 
τινὲς καὶ Ἴωνες δὲ καὶ Αἰολεῖς καὶ Ἕλλ. 
5ΟΗΝ. 

ἔτρεψαν Ἀρ6511δτ8 ἐτρέψαντο, ᾳφαοὰ 
τϑοΐθ ργϑίθγοραί Ζθαηϊιβ. ὅδο]ὰ5 8ὰ- 
Ῥογοϑύ Ἰοοὰβ Απαθραβ. 1, 8, 24: Εἰς 
φυγὴν ἔτρεψε τοὺς ἑξακισχιλίους. 
ὉᾶγΘ ἀπ ]ϊαν] νυ]ραίαπη τημἴδιθ. 
ΟΗΝ. ἹΤΠμαυογά. 1, 62 : ἔτρεψαν τὸ 

καθ᾽ ἑαυτοὺς, ΠΟΠΉ1}} ΡτῸ ἐτρέψαντο. 
ἔφυγον] ἔφευγον Ἔοἴᾶδο υ ΠΕ). 
τὸν] τοῦ ΡΥ. Β. 
18. ἀγγέλει Β. 
συμ. ΡΙῸ ξυμ. Β.Ὁ. 
᾿Ἑλικῶνι---πρὸς οτη. Ε. 
δὴ] δὲ Ν. 
εἵλετό γε] εἵλετο Υ. 
10. παρέντι) Ῥ]α ΑΛ ΌΠιι8. καὶ παίειν 

Ὡς 

ἸΟΟῚ δἰθρϑηίατα οὖ νϑῃθιη θη ΠΊΆτη, ΟΥᾶ- 
ΤἼΟΠΘ ΘΧΡΓΘΒΒαΠῚ ΟἸΉΪΒΒΙ5. νΘΥΒΟΓΌΠῚ 
ΟΟΡα]15, Ἰαπα αὖ ̓ ΟΠρΡῚ 8 6.109. ΘΙ ΠΏ}}15 
εϑῇ Ἰοοβ ἰῇ Οὐτορθαϊα ἢ, 1, 38. 
5ΟΌΗΝ, Ἐδ]]6οὶ Π11π|8 Ἰοοὶ βἰ μα] 1Π6 
ΠΟΙ 6588 δριυϊοηάθτῃ δα πῆς 1111π|8 
Δ Θχϑιηρ] πὶ τονοοαηάμπτῃ, ααοα 18 
ἰοηΐανογαΐ δοῃθοίθυιιβ, ρυϊπητηι ᾿ΐα αὖ, 
ααοα πο Δαπμπη χυϊάθιη ροββοῦ βαϊνᾶ 
σοποϊηηϊίαΐθ, δηΐθ ἐωθοῦντο ἀααογοῖ 
ἐώθουν, ἀοἰπαδ ἴΐὰ τι, αμοα Ἰατα ΜαΙκΚ- 
Ἰαπάσση δὰ Ἐπγ. Ξαρρ!]. ὅ99 οοπ]θ- 
ΟἾΒ56 ῃθϑοϊγοῦ, θιϊατη ἐμάχοντο ἰΤΔη8ΡΟ- 
πογοῦ δηΐθ {Ππ4 ἐώθουν, οὐ δα 6ΧΡ]1- 
οαμάπιη ΠΡγοσατη βίου τορος, 
Αρββι]αὶ οὐ ΤοηρΊηὶ σομβοπβῦμη ἢη- 
θογοί ΘΟΥΥΘοίου ΘΟΠΒΡΙ ΓΑ] ΟΠΘΙὴ ἴῃ 
ΘΧΡΘΙ]Θ ΠΟ ᾿ρβιβ σοτητηθηΐο, Ρ]αυ1}- 
θὰ ΟἸπὰ Αἰχὶ δὰ Αρθϑι]ααση αιιαπὶ 
Ὁ ἴῃ τῷ 88 01}8. ἃρουΐία ῃἰς τοροίοπαα 
ὈΧΘΙῚΠΊ. 

ε:-. ὋΣ 



594. 
ε “ ΄ ς ’ 

20 τὸν ᾿Εἰλικῶνα, πολλοὶ δὲ ἀποχωροῦντες ἀπέθανον. 

2 - 

ω}85. Υ- ΟᾺΡ ΤΠ 911 

Π 7 3 ’ ΟῚ ’ ’ὔ δ᾽ αὶ πα ’ 

μεν νίκη Αγησιλάου ἐγεγένητο, τετρῶώμένος αὐτὸς προσενή- 
’ ’ ’ “ ε ’ 

νεκτο πρὸς τὴν φαλαγγα, προσελασαντὲς τινες τῶν ἱππεων 
’ὔ " ΄σ Μ “ , ς μ ὃ , κ “ 

λέγουσιν αὐτῷ ὅτι τῶν πολεμίων ὡς ογόοήκοντα σὺν ὅπλοις 
Γ Α ΄“- ΄ 5 σι αἱ ’ Ἷ Α - « δὲ λλὰ 

ὑπὸ τῷ νεῷ εἰσι. καὶ ἠρώτων τι χρὴ ποιεῖν. ὁ δε, καίπερ πολλα 
’ - ’ “ Ν᾿] "» 

τραύματα ἔχων, ὅμως οὐκ ἐπελάθετο τοῦ θείου, αλλ᾽ ἐᾶν τε 
" ’ὔ ᾿ ; δ ΔΕ ΔΑΝ - εἰ ᾽ ’᾽ Ἁ ων 

ἀπίιεναι ἡ βούλοιντο ἐκέλευε καὶ ἀδικεῖν οὐκ εἴα. τότε μὲν οὖν, 
κ᾿ ᾿ "᾽ν ἢ ὁ " ᾽ ,θ κ᾿ δὲ 

καὶ γὰρ ἣν ἤδη ὀψὲ, δειπνοποιησάμενοι ἐκοιμήθησαν. πρῳ ὁε 
΄σι' Ἁ ’ ’ ᾿] ’ Ἁ ; 

Γῦλιν τὸν πολεμαρχον παρατάξαι τε ἐκελευε τὸ στράτευμα 
᾿ ’ Ὁ ἈΝ “ ’ ΄σ ἴω Α 

καὶ τρόπαιον ἵστασθαι, καὶ στεφανοῦσθαι πάντας τῷ θεῷ καὶ 
Α 

ἐποίουν. οἱ δὲ 
Ἁ 2 Ν ’ 3 ΝΝ ᾿ ς Α  ΚῚ 

τοὺς αὐλητας παντας αὐλεῖν. καὶ οἱ μὲν ταῦτ 
α » ε , ἢ ᾿ ᾿ ΤΉ ἬΝ. 

Θηβαῖοι ἔπεμψαν κηρυκᾶς, υποσπονοοῦυς τοὺυς νεκβους αἰιτουντες 

θάψαι. 
μὲν εἰς Δελφοὺς ἀφικόμενος δεκάτην τῶν ἐκ τῆς λείας τῷ θεῷ 

καὶ οὕτω δὴ αἵ τε σπονδαὶ γίγνονται καὶ ᾿Αγησίλαος 

20. ὑπὸ τῷ νεῷ εἰσι] εἰσὶν ὑπὸ τῷ 

ναῷ Υ. 
τῷ νεῷ] 'Τεηρίιπὶ οϑὲ Μίποῦνῷ 

Πτοπῖδ. ΡΙαίΆγοπιιβ. Αροβὶ]. ο. 10. οἵ 
ΘΧ 60 ΡοΪγϑηιβ 2,1, 4. ΞΟῊΗΝ. 
πέλας Β. Αρε811. (ὑβίογ ἐκέλευσε. 

ἤδη ὀψὲ] [ῃ Αβδβιϊαο δ αῖπιγ 
πολ ώην τοὺς τῶν πολεμίων νε- 
κροὺς εἴσω φάλαγγος ἐδειπνοποιήσαντο 
καὶ κοιμ. Ρ]αἰΑΓοἢ. Αβρββ. δ: Φορά- 
δὴν ἐνεχθῆναι πρὸς τὴν φάλαγγα καὶ 
τοὺς νεκροὺς ἰδεῖν ἐντὸς τῶν ὅπλων 

συγκεκομισμένους. Ἐκ Ρ]ἴδγο ΠΟ 8ρ- 
Ρᾶγθῦ ἴῃ ῬΙΟΤΘ ΧΘΠΟΡΠΟη 8. ἸοοῸ 
γΟΟΘΠ τῶν πολεμίων 6556 ΒΡΌΓΙΑΤη οἵ 
ἀεἸοπάδιη. Νραιθ θηϊπὶ Πμοβίϊατη οο- 
ΟἸΒΟΥΌ ΠῚ σδάδνογα, 56 ΒΙΟΤΊΙΠῚ ΤᾺ] 11 
ἰπέτα οδβίτα ΒΡ ΓΆΠΘΓΘ Ἰαββιῖ, πθ πὰ- 
ΤΠΘΙῸ ΘΟΙΈΠῚ ἀΘ ΡΥ ἤΘη80 Ποβίθϑβ ΔΠΪΤΠΟΒ 
ΤΩΔΊΟΓΘΒ Βηθγθηὗ, δῦ τι ΒΙΙΟΥΤΙΠ ΘΟΥ- 
ΡῬΟΓᾶ ῬΘΙ ῬΥΘΟΟηΘΙη 60 ᾿Θη [15 Ρο05- 
οογθηΐ δα ΒΘΡ.ΪΓαγᾶιη : Πος δηΐπη ἃρπᾶ 
ὐξθοοβ 55. ΠΠῚ ογαΐ ν]οίουθα ὑγδα]ΐθθ, 
τοδϑίθ Ρ] αἴαγοῆο ἴῃ ΝΊοϊα ο. 6. οἱ ψ 8 Π0 
6, 6. ΑἸϊαπι ΠΟΡΪ5. Αρϑβι]αὶ γϑ ] ΟΠΘ ΠῚ, 
41ἃ ΠΙΙΠΘΓΙΠΩ ΒΌΟΤ ΙΓ ἴῃ ὈΓΌΘΪΟ οὁ6- 
ΟἸΒΟΥΙΤΙΠῚ ΔΟΒΟΟΠαἰς, παιταΐ ῬοΙγδθΠ 8 
2,1,23: Ὁ δὲ μέσης νυκτὸς τοὺς πιστο- 
τάτους διέπεμψε κελεύσας, οὗς δύναιντο 
γνωρίσαι Σπαρτιάτας νεκροὺς, ἐπαμη- 
σαμένους κόνιν ἀποκρύψαι. υο ἔαείο 
Βοβίβθβ, οὰπὶ αἴθ8. οὐΐιβ δββϑϑί, οἵ 58- 
ΟΥ̓ ΟΟΥΡΟΥὰ νἹἀθγθηΐ, ρᾶοα ψΕΓῸ 
Βοβίϊυχη ΟΟΘΟΙΒΟΓΠῚ, ΔΏΪΠηΟ ΘΟΠΟΙα6- 
ταηΐ, οἱ βροηΐθα νἹοζογϊαιη [,Δοραθοηο- 
118. ὑγδ]ἀθυπιηῖ. ΧΟΠΟΡΠΟΏ ΠΟΒΙῸ 

1ῃ Ιοοο βίγαϊαρϑιηδ {τι ΟΠΊ]51ζ, Θ᾽ 816 
Ἰοσο ἃ᾽1πα δοτηπηθηοσαῖ. Ὑ]οΐουϊα 
Ἰρισασ ἔα ἀαθῖα; οὐ ἀπ! ααηύ [.ἀ- 
ΘΘΕἸΘΘΠΠΟΠΙ Δ Ποβίθβ 6 ῬΥΘΘΟΟΠΘΠ 
ΘΟΥΡΟΤᾺ ΒΌΟΥΤη ἀΘΡΟβοο δα β56ρὰ]- 
ὈΌΓΔΙη Ῥᾶγα] οββοηῦ. 5ΟΌΗΝ, 

πρῷ]) ΤΛΌΤ] πρωί. 
ἐκέλευε Β.(.1)0. Οὐθίοεὶ ἐκέλευσε. 
Τῦλιν---παρατάξαι) ἴῃ Αρεδιῖδο οϑί 

Γῦλον. ἴπ Εἰριρτδιηπηαΐθ [)δτηδροίὶ 
Απίῃ. Ρα]. 7, 432. 2. οϑῦ Γύλλις ϑδραγ- 
ἴδηῖιβ. [δ 101056, αὖ αἸούαπη δα Ἴ}168. 
Θίθρηδηϊ ν. Γῦλις. Ηἰς Τύλιν εἴ Ἰηΐτα 
Τύλις Β.}).1 νεύθυμῃ παρατάξαι οτη1- 
510 Ρ]ἴάγοῆτιβ, 4] θῈπ6 Δα αῦ Θχρ]]- 
οΔη8 ἢ. ]., ἐξελέγξαι βουλόμενος τοὺς 
Θηβαίους, εἰ διαμαχοῦνται. ΟΗΝ. 
Δελφοὺς] 10] ῥγορίδν να]πογὰ δοοθρία 

ΘΟΥ̓ΡΟΓῚΒ ΟΌΓΔΙη ρ΄ ββὶῦ δοίου Π)]ΟαΟΤῸ 
14, 84: Εἰς Δελφοὺς ἀπεκομίσθη Πυθίων 
ἀγομένων, καὶ τήν τε πομπὴν ἐπετέλει 

τῷ θεῷ καὶ τὴν δεκάτην ἀπέθυε, ΡΙυΐαγ- 
οἶπ8. Ψψέεγθα Πυθίων ἀ ἀγομένων 1)οα- 
γ 6] ]18 αοἱϊδ γί Ἰηίογργθίαίτ ; 
ΔΙΙΓΟΥ ΟὐΥβιητιβ Εαβίοσ. 5. Ὁ. 287. [)18- 
βουσί. Αροῃϊδβύ. Ρ. 57. δ 122. τη8]6 τιΐϑυ- 
46, πα ]οθ Μδῆβομθ ραγίθο. νο]. 2, 
Ρᾶγΐ. 2, Ρ. 194. 4 Ρ] αἰ αγοματη ρεΐαΐ 
οὰ νϑῦθα 46 δ Δ Π6161886, ἀθοθρίμμ 
ΨΘΥΌῚΒ ΧΘΠΟΡ ΠΟΙ στεφανοῦσθαι πάν- 
τας τῷ θεῷ. ΒΟῊΝ, 

ἐκ τῆς λείας] Ρ]αΐαγοῃιι5 τῶν ἐκ 
τῆς ᾿Ασίας λαφύρων. ἴὅπα6 Μοτχιι8 ἢ. ]. 
οι θηαδθαΐ ἐκ τῆς Ασίας. ΞΟΗΝ. 5'6α 
τῶν ἸηΓ6]]Πρ ΘΠ ΠΔ 6886 χρημάτων οὁ8- 
τθπαπηΐ Βοαπθηία. 

ΡΧΩ 

ἐπεὶ δ᾽ ἡ [13] 

[14] 
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, “ Ἁ ’ 

ἀπέθυσεν οὐκ ἐλάττω ἑκατὸν ταλάντων᾽ [ὕλις δὲ ὁ πολέμαρχος 
»᾽ Ἁ ’ ς᾽ ’ ᾿ Φ ’, ᾿ 10 δ᾽ “ Α 

ἔχων τὸ στράτευμα ἀπεχώρησεν εἰς Φωκεας, εκείθεν εἰς τὴν 

22 Λοκρίδα ἐμβάλλει. 
, - ᾿ ἄιΣ ἐν ο' Ὁ τα ᾿- τ , 

καὶ σκευήη ἐκ των κώμων και σιτον ἥρπαζον ετπει δὲ σρος εσπέεραᾶαν 

καὶ τὴν μὲν ἄλλην ἡμέραν οἱ στρατιῶται [15] 

ζυ , .] ,ὔ “ Ι͂ ω ’ 

ἣν, τελευταίων ἁἀποχωρούντων τῶν Λακεδαιμονίων ἐπηκολούθουν 

αὐτοῖς οἱ Λοκροὶ βάλλοντες καὶ ἀκοντίζοντες. ὡς δ᾽ αὐτῶν οἱ 
’ ’ 

Λακεδαιμόνιοι ὑποστρέψαντες καὶ διώξαντες κατέβαλον τινας, 
᾿ ’ὔ Ε) Α Ὁ ΜΆ ἃ 9" ᾿ς ΕΣ δὲ “ «ε ὃ ’ 

ἐκ τούτου ὄπισθεν μὲν οὐκέτι ἐπηκολούθουν, ἐκ ὁε τῶν ὑπερ εξίων 
Ἁ Ἁ Ἁ 

23 ἔβαλλον. οἱ δ᾽ ἐπεχείρησαν μὲν καὶ πρὸς τὸ σιμὸν διώκειν" [16] 
“ κ ἈΝ Α 

ἐπεὶ δὲ σκότος τε ἐγίγνετο καὶ ἀποχωροῦντες οἱ μὲν διὰ τὴν 
’ 2 ς Α Α ἣ Ἁ Α ΄-“-“ ἃ. ὧν 

δυσχωρίαν ἔπιπτον, οἱ δὲ καὶ διὰ τὸ μὴ προορᾶν τὰ ἔμπροσθεν, 
΄ ““ ΄“ “ «ε 

οἱ δὲ καὶ ὑπὸ τῶν βελῶν, ἐνταῦθα ἀποθνήσκουσι ᾿λίς τε ὁ 
, Ν “ “ “ Α ς ’ ε 

πολεμαρχὸς καὶ τῶν παραστατῶν ΠΠελλῆς, καὶ οἱ παντες ὡς 
᾿] ’ “ Ἂ “ « Α ’ὔ 1 δὲ Α 

ὀκτωκαίδεκα τῶν Σπαρτιατῶν, οἱ μὲν καταλευσθέντες, οἱ θὲ και 
’ τὶ Α ᾿ 3 ,ὔ ο “ 3 ΄σ 

τραυματισθέντες. εἰ δὲ μὴ ἐβοήθησαν αὐτοῖς ἐκ τοῦ στρα- 
’ “ 3 ’ «“Ἃἁ [γέ 2 , 

τοπέδου δειπνοῦντες, ἐκινδύνευσαν αν απἰἶταντες ἀπολέσθαι. 

Κι, Δ' 
Ἁ ΄“-“ Α Α ’ὔ Α , ’ 

Μετὰ τοῦτό γε μὴν ἀφείθη μὲν κατὰ πόλεις τὸ ἀλλο στρα- ἃ. Ο. 
51. ἢ ᾿ δ᾽ 19 ΄ ϑῆντο. ΤΡ 9 κι ,ὕ 393: 

τευμα, ἀπέπλευσε δὲ καὶ ὁ Αγησίλαος ἐπ᾿ οἴκου. ἐκ δὲ τούτου 

ἐπολέμουν ᾿Αθηναῖοι μὲν καὶ Βοιωτοὶ καὶ ᾿Αργεῖοι καὶ οἱ σύμ- 

Τη6 8. (ὑβίθυὶ οὐτὴ Εἰ. οογγθοίο Πελ- 
λεῖς, Ἰᾶτὴ 40 [Θομοανο ἴῃ πολλοὶ 
τηὰπΐαϊιτη. ῚΠ11165 ΠΌΤ σΟπἾθο- 
ἴυγοθ ἴῃ Ὦ. 5,1, [Ο οὖ 841101. ““Θυοὰ 
ΤηΪΠἾπη8. ῬΓΟ ΔὈΙΠ]ΘΙη αἱ πᾶπς σοπΐθο- 
[υγάτη Ὗ δἰ Βκῖτ18, 4 Πἰδπη τη }1[688 ἴδ η- 
ἴὰτ 18 Ρϑυϊθυϊηΐ, ἰῃ 60 811} ΥἹΓ 
ἀοοίτιβ : πᾶ τῶν στρατιωτῶν οἱ πάν- 
τες ΟΡροπαηΐαν τοῖς Γύλιος παραστά- 
ταις, 4] 51η6 ατιῦ]ο ογαηὺ ϑραγίδηϊ, 
ΘΟ 65 ΟὙ]1α158. ϑδθα πϑϑοῖο ππᾶθ 
ΟΡ Ώδητι5. ΒΟΥ ρύΓΑΠ τελεῖς οὐ Πελ- 

22. τελευταῖον ἀποχωρούντων ] ἔϊπιηϊ 
αφηνηι ροαίθηιν γο ογθη δι νου [,Θοη- 
οἰανιαβ. 564 ποη ἀπὈϊίανὶ τελευταίων 
ΒΟΥΙΌΘΓΘ, αὐ 1 Γ6]ΠΠρΡ Δ ΠΓΥ ΘΧΊΤΘΙΩΙ ΟΥ̓ Π 6 
ΓΘΟ6581586, απο ]οοὶ βϑηΐθηΐα τϑααὶ- 
τ, 5ΟΗΝ, 

κατέβαλον] κατέβαλλον Β.Ὁ. 
τούτου] τοῦ Ν. 
ὑπερδεξιῶν Β. 
28. ἐπεχείρησαν] ἐπιχείρησαν Β. 
τὸ ἀμ. τὸν σιμὸν Β.Ο.Εὸ, ΑἸά. 
σκότος τε Β. (Οὐδίοσι σκότος. [(16ΠῚ 

ἐγένετο ῬΥ. 
τὰ ἔμπροσθεν Β.1).1.Ν. Οδίετ! τοὺς 

ἔμπροσθεν. ““ϑ'ιεα ΥΥ̓ Εἰδκῖπιβ ρίαγα ἀ6- 
6886 Ραΐδη8Β βουρύατη 1586. ΒιΒρ]οα- 
[Ὁ ἔπιπτον, διὰ τὸ μὴ προορᾶν τὰ ἔμ- 
προσθεν, οἱ δὲ ὑπὸ τῶν κυλινδομένων 
λίθων, οἱ δὲ καὶ ὑπὸ τῶν βελῶν." 
5ΟΗΝ, 

καὶ----πΠελλεῖς] ““Δ50Γ. ἔλειπε ἐν (Ὁ) 
δ]. Κ. πϑβοῖο 6 αὰο ᾿ἰθτο. 

τῶν παραστατῶν] τῶν Ἐ. 
Πελλῆς] πολλοὶ 1). Πελλής Β. οὐχ 

ΒΙρΏΟ ΠΟΙΠΊΪΪΒ ΡΓΟΡΓΙΙ. οί ΡΊσο Κη - 

ληνεῖς σΟΥΠΙΠΘΙΠΊΟΓΑΤΊ .᾽ 5ΟΗΝ, Ρτο- 
ὈΔὈ1115 ἴῃ Πελλὴς 4.ΦΟΥῚ ΠΟΠΊΘΗ ΡΙῸ- 
ΡΥ. δ] αϑπ]0 1 αὐ Πόλλις αἰχὶ δὰ 
ίθρΔη1] 65. ν. Πελλῆς. 

Σπαρτιατῶν ΒΒ... Οὐεἰοιϊ στρα- 
τιωτῶν. 

καταλευσθέντες κατελευσθέντες Β. 
ἐβοήθησαν) ἐφοβήθησαν 1). 
οἱ ἐκ τοῦ στρατοπέδου αὐτὴ ΥΥ Θἰ5|κ10 

ΒΟΙΙΡΒῚ ΡΙῸ ἐκ τοῦ στρατοπέδου, 566 ἤδη 
δειπνοῦντες ΡὈτοοΐογθα τηδ] πη. 5ΟΗΝ. 
Αρθ8. 2,109: Αἰσθόμενος βεβοηθηκότας 
ἐκ τοῦ Πειραίου" ς0]]. ᾿ηἴτα 5, 3. 
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» -“ "» ΚκΚ ’ « ’ Δ ὃ ’ δὲ Ἁ « 

μαχοι αὐτῶν εκ ορίνθου ὁρμώμενοι, Δακεδαιμόνιοι ὁε καὶ οἱ 
’ ᾽ ων «ς ΄ δ᾽ « Κ ἐς ς “ Α 

σύμμαχοι εκ Σικυῶνος. ορωντες οἱ ορίνθιοι εαυτῶν μεν 
Ἁ Ἁ ’; ὃ ’ Ἀ ᾿) ’; ὃ ν Ἂ 4.18 ΄“ 

καὶ τὴν χώραν ὁηουμένην καί ἀποθνήσκοντας ὁιαὰ τὸ ἀεὶ τῶν 
3 ᾿ Ω Α ϑ Ψ ’ Ν " ᾿ ᾿ 

πολεμίων ἐγγὺς εἶναι, τοὺς δ᾽ ἄλλους συμμάχους καὶ αὐτοὺς ἐν 
ἥν καὶ Ψ Ν Ν ’ νας ᾿ Α ΕΝ ε - 

εἰρήνη ὄντας καὶ τὰς χώρας αὐτῶν ἐνεργοὺς οὔσας, οἱ πλεῖστοι 
Α , 4. δ ας ΟὙΥ. Ε] ’ὔ Α - 

καὶ βέλτιστοι αὐτῶν εἰρήνης ἐπεθύμησαν, καὶ συνιστάμενοι 
"7 “- - ὔ ε» κι ΓΣῚ ᾿Ξ 

ἐδίδασκον ταῦτα ἀλλήλους. γνόντες δ᾽ οἱ Ἀργεῖοι καὶ ᾿Αθηναῖοι 
Α Ἁ Ἁ ; »" “ Α ’ὔ’ ’ 

καὶ Βοιωτοὶ καὶ Κορινθίων οἱ τε τῶν παρα βασιλέως χρήματων 
’ Ἁ «ς “- ’ ς ’ Ι [ 

μετεσχήκοτες καὶ οἱ τοῦ πολέμου αἰτιώτατοι γεγενημένοι ὡς 
᾿] Α ᾿ Ἁ Ἁ ᾿] Α Α τὶ ’ Ν 

εἰ μὴ ἐκποδὼν ποιήσοιντο τοὺς ἐπὶ τὴν εἰρήνην τετραμμένους, 
᾽ὔ ’ ς ’ , δ δ) Ἂ 3 ’ 

κινδυνεύσει πάλιν ἡ πόλις λακωνίσαι, οὕτω δὴ σφαγὰς ἐπεχει- 
- Α “-“ Α Ἁ ’ " ’ὔ Φ 

βουν ποιεῖσθαι. καὶ πρῶτον μὲν τὸ πάντων ἀνοσιώτατον ἐβου- 
Ἂ ’ὔ ᾿ « Α Ἁ ΧΧᾺλ «ἃ ’ θη » 

εὐσαντο οἱ μὲν γὰρ ἄλλοι, κἂν νόμῳ τις καταγνωσθη, οὐκ 
" ΄ 9 ς κ-- , κ᾿ δ᾽ π Ε ἢ Ἁ ’ 

αποκτιννύουσιν εν εορτῆ᾽ εκεῖνοι υὑκλείων τὴν τελευταίαν 
, “ ’ “ἃ 5» - 9 ως δ “- 6 

προείλοντο, ὅτι πλείονας ἄν ᾧοντο λαβεῖν ἐν τῇ ἀγορᾷ, ὥστε 
. “- ε δ᾽ 3 ’ - ᾽ ε ἔδ “5 - 
ἀποκτεῖναι. ὡς ἐσημανθη οἷς εἴρητο οὺς ἔδει ἀποκτεῖναι, 

“ Ν , “ Ν , ᾽ ,ὔ 
σπασάμενοι τὰ ξίφη ἔπαιον τὸν μὲν τινα συνεστήκοτα ἐν κύκλῳ, 

Α δὲ θή ες δέ ΕῚ ’ “᾽ δ᾽ ε Α Α 

τὸν ὃε καθήμενον, τὸν δὲ τινα ἐν θεάτρῳ, ἔστι ὁ᾽ ὃν καὶ κριτὴν 
’ «ς 9 ’ Ἁ ἴω τ Α » ς ᾽ὔ 

καθήμενον. ὡς δ᾽ ἐγνώσθη τὸ πρᾶγμα, εὐθὺς ἔφευγον οἱ βέλ- 
ς Α Ἁ Ἁ ο Ὰ “ο . ἌΝ .“.Ἅ θ ι ς δ᾽ 

τιστοι, οἱ μεν πρὸς τα ἀγαλματα τῶν εν τῇ ἀγορᾳ θεῶν, οἱ 
ἄλοΝ ᾿ διὲκ ν᾽ δὲ φ,.9 ’ὔ Ν ; 8. 
ἐπὶ τοὺς βωμούς" ἔνθα δὴ οἱ ἀνοσιώτατοι καὶ παντάπασιν οὐδὲν 

"Α “-“ [7 Ψ ᾿ ε ᾽ν δ Ά 

νόμιμον φρονοῦντες, οἵ τε κελεύοντες καὶ οἱ πειθόμενοι, ἐσφατ- 
ι κ ἘΠοτα Σικ ς ΔἸ ΠΕ) " κα 3 ἣ 

τον καὶ προς τοῖς ἱεροῖς ὠστ ἐνίους καὶ τῶν οὐ τυπτομένων, 
’ δ᾽ 3 ’ὔ 9. ὃ ΄ι Ἁ Ἁ ὃ ’ Α νὰ ’ 

νομίμων δ᾽ ἀνθρώπων, ἀδημονῆσαι τὰς ψυχὰς ἰόοντας τὴν ἀσε- 

ΤΡ. 5ΟΗΝ. ΨΥ... δίοριῃ. ΤΏ68. ν. 
Ἐὔκλεια. 

Ε] ; 

Ι. ἀποθνήσκοντας] ΕὟ. Ῥογίτι5 οὐχ 
Τμβοποϊανῖο τοὺς ἀνθρώπους, ΘΓ ΘΡΠΔΠιΒ 
πολλοὺς ΒρΡρΙ]εηΐ. 5ΟΗΝ, 

2. ᾿Αθηναῖοι καὶ Βοιωτοὶ Β..ΕῸ. 
(ὐεἴουϊ Βοιωτοὶ καὶ ᾿Αθηναῖοι. 

ποιήσοιντο Β.Ο.}.ΕὉ. ρκε. Ει. Οἴου! 
ποιήσαιντο. 

σφαγὰς Β.ΟΙ.ΕΟΝ. Οὐρίου καὶ 
σφαγάς. 

Εὐκλείων Η ΘΕ οι : Εὖκλος, Διὸς 
ἱερὸν ἐν Μεγάροις καὶ Κορίνθῳ, Ὁ] 
ἙσοΥτρτιηῦ ἱερεύς. ἀπά  ]οβιβ Εὔ- 
κλεια δβύπτη (ου  Πϊοσττη ἀουϊναθαΐ. 
Ιηἰογρυθίεβ δα Ῥδιυβδῃϊθθ 1, 14, 5» 
9.9 1791, Ρ]αἴδγομι Αὐιϑίια. Ὁ. 2ο. ἢ)1- 
Δ ηΔ 1 Εὔκλειαν ΔηποίαΓηΐ, ΟἹ δρᾶ 
Βωοίοβ εὐ [οογο5 βίαΐυδ ἴῃ ἔοτο ρτο- 
Ροβὶΐα προθύουσι Βροη88 οἴ Βροπβιιβ. [)6 
[ΘΠΊΡΟΙΤΘ ᾿υ]τ8 ἔδϑίϊ ἢ1}1] δηποίδίιτη 

πλείονας Β..Ἐ ἘΝ. 1... Οεί. πλείους. 
8. συνεστηκότα ΟὕΤη 8115 ΠΟΠΒΙ5ί6Π- 

ἴθ ἴῃ ΟἸΓΟ 18, ΠΟ 14 01}15. ΘΟῊΝ. 
Υ. Βίβρῃ. ΤῊ68. 'ἰῃ Συνίστημι. τ408 Ὦ. 

κριτὴν) 50111οοῦ Ἰπάοχιιπι {Πθδίτϊοο- 
Τυτη. ἀγώνων ὄντων ἐν τῷ θεάτρῳ )1ο- 
ἄουι8. ὅΟΗΝ. 

τῶν ἐν] ἐν Ἐ, 
τῶν ἐν τῇ ἀγορᾷ θεῶν] δυηύ ααὶϊ θεοὶ 

ἀγώνιοι ἅτοοοα αἰοσαπίαν. ΒΟῊΝ, 
οὐδὲν Β.Ο.}0. (Ὠ1ς. διηθῃ βθυνδῃβ 

παντάπασι Ρτο -σιν) Ε.1.Υ. Οὐεὔοι! μηδὲν 
ψΕ] μηδέ. 

κελεύοντες] μέλλοντες Β. 
νομίμων δ᾽ Β.0.}.0. εἰ αὶ οἴη. 

οἴϊαπι δ᾽ Ν. (ὐδἴογὶ νομίμων δ᾽ ὄντων. 
ἀσέβειαν εὐσέβειαν Ἐ. 

[2] 

[3] 
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4βειαν. ἀποθνήσκουσι δ᾽ οὕτω τῶν μὲν πρεσβυτέρων πολλοί" [4] 
΄ Ἁ ΕΣ μὰ ΄- ν “ΙΝ Ξ « Α ’ ε 

μᾶλλον γὰρ ἔτυχον ἐν τῇ ἀγορᾷ ὄντες" οἱ δὲ νεώτεροι, ὑπο- 
, ’ . ἶ ᾿ Ε ς , Ε ᾽ 

πτεύσαντος [ἰασιμήλου τὸ μέλλον ἔσεσθαι, ἡσυχίαν ἔσχον ἐν 
΄' ΚἉΚ 7 ς δὲ “ ΄“ 5» θ Α ’ὔ ’ 

τῷ ἹΚρανείῳ. ὡς δὲ τῆς κραυγῆς ἤσθοντο, καὶ φεύγοντές τινες 
΄ ᾿ ᾿ Α 

ἐκ τοῦ πράγματος ἀφίκοντο πρὸς αὐτοὺς, ἐκ τούτου ἀναδρα- 
Ἀ Ἁ ’ Α 

μόντες κατὰ τὸν ᾿Ακροκόρινθον, προσβαλόντας μὲν ᾿Αργείους 
᾿ ἃ ὦ ᾽ , ᾿ , τ ὗε ι τὸ 

5 καὶ τοὺς ἄλλους ἀπεκρούσαντο βουλευομένων δὲ τί χρὴ ποιεῖν, [5] 
᾿] Ἀ ΄σ “- 

πίπτει τὸ κιόκρανον ἀπὸ τοῦ κίονος οὔτε σεισμοῦ οὔτε ἀνέμου 
Α ΄ κυ Ἁ Ν Ι 

γενομένου. καὶ θυομένοις δὲ τοιαῦτα ἦν τὰ ἱερὰ ὥστε οἱ μάντεις 
Ε 3 ΟῚ 3 “ Υ ἢ Ν " 
ἔφασαν ἀμεινον εἶναι καταβαίνειν ἐκ τοῦ χωρίου. καὶ τὸ μὲν 

“σι “ Α 

πρῶτον ὡς φευξόμενοι ἔξω τῆς Κορινθίας ἀπεχώρησαν" ἐπεὶ δὲ 

καὶ οἱ φίλοι αὐτοὺς ἔπειθον καὶ μητέρες ἰοῦσαι καὶ ἀδελφοὶ, καὶ 
᾽ “-. Α ΄“ " ’ ,) ΩΣ εἴ " ’ ς ΄ 

αὐτῶν δὲ τῶν ἐν δυνάμει ὄντων ἦσαν οἱ ὀμνύοντες ὑπισχνοῦντο 
“ 

μηδὲν χαλεπὸν αὐτοὺς πείσεσθαι, οὕτω δὴ ἀπῆλθόν τινες οἴκαδε 

4. οὕτω] οὕτως Β.Ο.1. 
Πασιμήλου] Σπασιμήλου Β. 5ογναΐο 

Ρ δ οθαθης ς. Απίθᾶ ὑποπτεύσαντοσ, 
ΒΌΡΕΙ οσ Βοιϊρίο ἐσ, Υ. 

Κρανείῳ) Απίθ τπὐθθπὶ ἔα μος πο- 
ΓΑΪη6 Ἰποῖι8. ΟΥ̓ΡΔΙΊΒΒΟΥ ΠῚ ΟΠ ροΎΤη- 
ΠΔΒ10, ΠΟῚ ἸΟΩρΡΘ αἸβϑιῦιβ 80 ΟἸνΤΏΡΙΟ, 
ὉΡῚ σκληραὶ αἱ αἰθρίαι, ὥστε καὶ τοῖς 
φυτοῖς καὶ τῇ αἰσθήσει δῆλον εἶναι, 
[θβίθ ῬΒΘΟΡΠΓαβίο Ὁ. ΡΙ. 5,20. 5ΟΗΝ. 
Κρανείῳ Ε΄. Οἴει! Κρανίῳ. Ετατη ΔΡ. 
ΤΠΘορἢγ. 5, 14, 2 ϑοδη. ΠΡ Κρανίον, 
αὖ ΔΡ. “ΓΙ πηϑοιτη [6χ, Ρ]αΐ. Ρ. 157. ἱρ- 
80 δοσθηΐα τηοηϑδίγαηΐθ αἸΡΓΠΟΠΡΊΙΠΙ, 
αυδτη ἴῃ Ἰοοὶβ ἂῦ ἈΠ Κοηΐο οἰζαί]8 
Τη0 ὁ βογναΐδιη τηοο ἴῃ ἐ τηπἰαΐδπη 
ΧΘΠΟΡΠΟΠΙΪ γϑϑεϊίαϊ Ἰπι581} δίϊδτη ὑθϑί!- 
ΠΟ ὨΪ ΤῺ ΤΠ Θορποϑίι Οδη. Ὁ ἘΣ τ 

τὸν ᾿Ακροκόρινθον] τὴν ̓ χκῤοχόρενθον 
ϑίθρμαπιιβ. Μᾶβα. βῬΠΘΓΘ ΒθΙηΡοΓ Ραιι- 
ΒΔΠΙΔΒ 2, 4,6. Ἐδδύ τη δ ΘΔΟΌΠΊΘΗ 
Οὐοτὶπίμο ἱπητηϊπθπβ. Θποά 5] τὴν 
Τη8}18, ἰη Προ πάπιπὶ ἔποτὶ ἄκραν. 
5ΟΗΝ,. 

προσβαλόντας  προσβαλλόντας (516) 
Β. προβαλόντας 

5. βουλευομένων βουλομένων Ε. 
τ κιόκρανον ἀπὸ τοῦ κίονος ] 'Γδτη- 

ΡΙΌΓη 81 ν 6] ητιπὴ {τἰῦ ̓ ῃ ΑΟγοοΟΥηΓΠΟ, 
ΡΙΌΓΟΒ οοτίρ δα Ἰὰ σο] τη οἵ ΘδρΊ ἃ 
Γασγιιηΐ. Οὐ Ἰρὶσαν ἀπυτη κιονόκρανον 
οὕ ττηὴᾶ ΘΟ] ΠηΠᾶ τηθιηογαΐα 5101 νι] ἢ 
Ἐοβροπᾶοι Ὑ οϊῆϊι5 6 Ῥαιιβαηῖθ ἰοθὸ 
Ἰαάαΐο ἴῃ Δογοσου ΠΟ ἔιϊ586 στήλην 
ῬΟΒΙΐατη τηδίτὶ ἀθιιμη : θατα Παια ἀπ 16 

1η[6]]101, φαΤὴ ΡΓΘΘΗ͂ΧΟ ἀτΕΙΟα]0 Βου]θα- 
[Ὁ τοῦ κίονος. ϑ6α στήλη ΘἼτη ΒΒΡΘΙ ΕΠ. 
ΠΟΙ ΠδίαΓ͵, οϑύ αἸνοῦβα ἃ κίονι ; οἵ κίων 
μαθϑί οσἀρ τα] τη, στήλη ΨΘΙῸ ΒΘΟΥΒΌΠΙ 
ΠΟΙ ηδία ΠΟ Παροῦ. 1) 61 η646 {Ὀ]ΟΓ ΠῚ 
ΠΟΠ]ΘοὔΓεΘ γΈΎΘΟΥ τι ἤγτητιτη 50 : ΠΆΓη 
Ροΐεβδῦ βιιθίγαῃϊ βου θοηο ἀπό του 
κίονος, αὖ σΘῃΘΥαίϊτη σαρι α] τὴ Δ] πο 
ΘΟ] 88 6 Ρ] ΟΣ] θτι8 νΊΟΙΠΙ (ΘΏΡ}} ἀ6- 
ΟἸα18586 αἀἸοαίασ. ῬΟ]]ὰχ 7, 121. οἵ [ἡ- 
ΒΟΡΙΡΌΟ Αὐἴοα ἀρὰ Βορθοκῆ. Οὐτρ. 
ΙΏ86Γ. ΝΟ]. 1, Ρ. 262, πῃ. τύο, 29. κιό- 
κρανον ΠΟΙΠΙηδηΐ, 566 Θρ᾿βίοϊα ΊΟρΘΠΙ5 
ΠΟ. 28. ΠΌΡΟΙ δαϊΐα Ῥαγ8115 (Νοέϊοος 
οὐ Πωΐγαϊί5 νο]. το, Ρ. 187) κιονόκρανα 
81η6 ναγϊθίαίΐα μαρεῖ. [Ι͂ῃη Οἰδβίθ Ρου- 
5115. 5.2. δριὰ Ῥποίίατη Β10]. οοα. 72, 
Ῥ. 86. 12; γ. 45:54, ΜῦΠ]ΠοΓν: Ἔν τοῖς 
εὐ λρονβοφάνε τῶν βασιλείων οἰκημάτων, 
(ΛΔ ]Ποῖι5 δα ῦοῦ δριβίο]θο οσουτὶρῚ κέονο- 
κράνοις, οἴ ἴῃ ΧΘΠΟΡΒΟΙΙΙΒ ἰΙοοῸ ἀπό 
του, “ΘΙη ΒΘΟΈΟΓ. ΒΟΉΝ. κιόκρανον 
Ε, (ὐδίοιὶ κιονόκρανον. (αβῖδο κιο- 
κράνοις τοδί «Πππημρουτηδηπιιβ δα 
Ρο]]αοθῖη 7, 121: Κιόκρανα αἱ κεφαλαὶ 
τῶν κιόνων. ΑΙΠΕαἰΙοΙδία ΒΘ ΚΑΚΟΥ͂ Ρ. 
105. 1ΙΟ: Κιόκρανα, τὰς τῶν κιόνων 
κεφαλάς. Πλάτων Λάκωσιν. ᾿ὐΐντη. 
Μ. Ρ. 514, 52. ἴῃ κιονόκρανα ΘΟΠ86ῃ- 
πηΐ Πρτὶ ΠΟΥ 5, 47 ἢπ., ηἰδὶ [Ὁ]- 
πηΐ. 

καὶ θυομένοις] θυομένοις Ἐ. καὶ θυό- 
μενοι Ὠ. 

φευξόμενοι} φευξούμενοι Δ.Ε, ΑἸά. 
οὕτω δὴ] οὕτω δὲ ΚΕ. 
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6 αὐτῶν. ὁρῶντες δὲ τοὺς τυραννεύοντας, αἰσθανόμενοι δὲ ἀφανι- [6] 

7 

’ὔ κ ’ Α Ἀ Ἀ Ὡ« 9 ΄- δ 

ζομένην τὴν πόλιν διὰ τὸ καὶ ὅρους ἀνασπᾶσθαι καὶ ΓΑργος 
ἀα αν ἢ ι ἢ 4 ΣΑΙ ἡ , ᾿ 
ἀντὶ Κορίνθου τὴν πατρίδα αὐτοῖς ὀνομάζεσθαι, καὶ πολιτείας 

ι " ’ ἡον Ὁ ’ : 8. Δ) : 
μεν ἀναγκαζόμενοι τῆς ἐν [Ἄργει μετέχειν, ἧς οὐδὲν ἐδέοντο, ἐν 

δὲ τῇ πόλει μετοίκων ἔλαττον δυνάμενοι, ἐγένοντό τινες αὐτῶν 
Ὁ ἢ “ Ἁ ᾿] ; Ω " ’ Α Α ἢ 

οἱ ἐνόμισαν οὕτω μὲν ἀβίωτον εἶναι" πειρωμένους δὲ τὴν πατρίδα, 
ο - ον - ἃς ’ δέ . ’ . 
ὥσπερ ἣν καὶ ἐξ ἀρχῆς. Κόρινθον ποιῆσαι καὶ ἐλευθέραν ἀπο- 

- Α ἴω κ ; Ἁ γὶ ; Α ἃ 

δεῖξαι καὶ τῶν μὲν μιαιφόνων καθαρὰν, εὐνομίᾳ δὲ χρωμένην, 

ἄξιον εἶναι, εἰ μὲν δύναιντο καταπρᾶξαι ταῦτα, σωτῆρας γενέσθαι 
΄ ει Α Ἁ ’ “ ; - 

τῆς πατρίδος, εἰ δὲ μὴ δύναιντο, τῶν γε καλλίστων καὶ με- 
“ Υ “. “- 

γίστων ἀγαθῶν ὀρεγομένους ἀξιεπαινοτάτης τελευτῆς τυχεῖν. 

οὕτω δὴ ἐπιχειρεῖτον ἄνδρε δύο, [Πασίμηλός τε καὶ ᾿Αλκιμένης, 

διαδύντε διὰ χειμάρρου συγγενέσθαι ΠΡραξίτᾳ τῷ Δακεδαι- 

μονίων πολεμάρχῳ, ὃς ἐτύγχανε μετὰ τῆς ἑαυτοῦ μόρας φρου- 
,Ω "τὰ χυ λ “- ΤΩΝ 

ρῶν ἐν Σικυῶνι, καὶ εἶπον ὅτι δύναιντ᾽ ἀν παρασχεῖν αὐτῷ εἴσο- 
9 ἥ, , " Ἁ ᾿, ’ ε Α Α ’, 

δον εἰς τὰ κατατείνοντα ἐπὶ Λέχαιον τείχη. ὁ δὲ καὶ πρόσθεν 
’;’Ὑ Ἁ ΒΕ , ; δ) Ά ’ Α 

γιγνώσκων τὼ ἄνδρε ἀξιοπίστω ὄντε, ἐπίστευσε, καὶ διαπρα- 
’; “ Α Α ν, ’ ’ 9 »" “ ’᾽ 

ἕάμενος ὥστε καὶ τὴν ἀπιέναι μελλουσαν εκ “Ξικυῶνος μοραν 

6. ὁρῶντες δὲ] ὁρῶντες δὴ ΑἸΑ.. οοΥ- 
τ]σϑηίθ 1. 

αἰσθανόμενοι Β.Ο..Ε.Ε.. Οδίοτι 
αἰσθόμενοι. 

πόλιν) ΟἸν!αΐθτη τϑοῖθ που ρυθίδίιν 
Μογαβ, οἵ σοπηραγαΐ ἸΟΘ ΠῚ] Ἰηἢ ἃ ἢ, 
2, 12, τοὺς Κορινθίους νόμοις τοῖς αὐτοῖς 
χρῆσθαι καὶ συμπολιτεύειν. ΒΟῊΝ. 

ὅρους] Απία ὅρους «γου]απη δ6- 
α1αϊ. ΒΟΉΝ. Ἐπιβίγα. 

αὐτοῖς Β. (δέου αὐτῶν. 
καὶ] καί τι Α.Ε᾿. ΑἸΑ. 
ἀβίωτον Ἐ, ἐγᾶ80 δηΐβ Πος οὐκ. ἀξιο- 

βίωτον Β.(.10.Ε. ρτ. Ν'΄., Ὠϊς ἴδιπθη 
τησΐαϊο ᾿γοθο θα θη μὲν ἴῃ μή. (ὐδίογὶ 
οὐκ ἀξιοβίωτον. 

ἄξιον εἶναι} Ηξθο νουθα, νϑὶ αἱ] οχ 
ΒΕ ΡΟΙΊΟΥΙ ἀξιοβίωτον τοροίΐα, 1Πο] 511 
Μοχιβ. ψεγατη ἴΐα ἢ ἀπιγ]ββίτηα δίατιιθ 
Ἰηπβ᾽ζαία ΟὙοθοῖ5 ν θυ υτιτὴ βίσιισί γα : 
ἐνόμισαν---πειρωμένους---σωτῆρας γε- 
νέσθαι, αὐτὴ ἀοὈοταεί 6558 πειρώμενοι--- 
σωτῆρες γενέσθαι. Οτηπῖηο0 ἸρΊαν δ 
ΘΧ ψΘΡΌῸ ἀξιοβίωτον τοροίθηπιση οί 
ἄξιον, ααί 5] ΠΑ 01 ΡΟΒΙΘΓΙΟΥῚ Π]6Π1- 
Ὀτο δἀάδθπάστχηῃ ἄξιον εἶναι. ῬΥΊΟΥ τὰ- 
[10 τη] ἀασίου νἹἀθίαγ : ἸΡΊΘαΙ ΑΙ ΘγΆτη 
ΡτΌΌο. ὙΥ εἰβκίιβ ἄξιον εἶναι ᾿πι6]]Πρὶς 

βιοῦν οὐ ἀοΙποθρ5 καὶ εἰ μὲν δύναιντο 
50 1. 5ΟΗΝ. 

τῶν γε ΟΠ ποιάοθσιβ. Γ1ΡΥῚ τῶν τε. 
καλλίστων] καλλιόνων Υ. 
ἀξιεπαινοτάτης Β. οἴ ΡῬΡΕΥὦ ὦ. (ὑδίοτ 

ἀξιεπαινετωτάτης. ““Ἰποα νοΊΘοΥ αἴ 
δαοἰοΥ] αὔθιη 11118π| Τορουϊαῖ. Οὐδγίθ ἴῃ 
Οὐτορ. 3, 2. 6. μέρος ἀξιέπαινον 51Π68 
νατϊοίαίο Ἰοριυν.᾽" ΒΟΉΝ. 

7. διαδύντε διὰ χειμάρρου] ΥΥ ΕἸ5κ1π5 
Δα ἀοπάπτη νυκτὸς σοηδι, φαοα ροΐαϊΐ 
ΧοΠΟΡΠΟΗ Ἰθοίου! ᾿π6 Πρ Πα τη Γ6]1Π- 
ᾳαεγο. 50ΟΗΝ. 

διαδύντε] διαδύντες Β.1. 
παρασχεῖν αὐτῷ Β.(.}) 1... ΟεἴοΥ! 

αὐτῷ παρασχεῖν. 
εἰς τὰ---ἐπὶ Λέχαιον τείχη ] ῬΕΙ͂ Ρογίαβ 

Δ Τμβο πομπὴ ἀππσθηΐθβ. ΡΟ ΘΘΠι8 4; 
ἡ. 8. τηϑπηογαῦ ΟΟΥΙΤΠΙ τὰς κατὰ κο- 
ρυφὴν πύλας, 8115 τὰς κατὰ τὸ Λέχαιον. 
δίαίιαβ να. 2, 2, 24: Ομαϊζὶ5, 51 
ϑιδοας Ερἠηγγοβ Βαοολοῖαος αἰέιην, οἱι-- 
γιθη, αὖ [πο ζογέ βοπυΐέα ἐδοΐα Τιοοἤφο. 
5ΟΗΝ, Ρῖὸ Λέχαιον τείχη Β. λε- 

χαιοντείχη, ταῦ 510 ΠΟΙΩΊΘῊ ΡΓΟΡΤΊ ΠῚ σΟΙη- 
Ροβίζατη, ἴῃ 410 Πἰζίοτα ν ἴζὰ 511Π}}}18 
Ἰϊεογοθ υ, αὖ υ ἸΩ61 ρΡοβδι{. 
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8 καταμεῖναι, ἔπραττε τὴν εἴσοδον. ἐπεὶ δὲ τὼ ἄνδρε καὶ κατα [8] 
’ Α Ε] ᾿] ; ᾽ ’ ’, Α Α 

τύχην καὶ κατ᾽ ἐπιμέλειαν ἐγενέσθην φύλακε κατὰ τὰς πύλας 
᾿ Ε Ν ’ “ Ὡ νι» ε ’ 

ταύτας ἔνθαπερ τὸ τρόπαιον ἕστηκεν, οὕτω δὴ ἔχων ὁ Πραξίτας 

ἔρχεται τήν τε μόραν καὶ Σικυωνίους καὶ ἹΚορινθίων ὅσοι φυ- 
’ ΡΩΝ » 9 ν ἈῊ Ων ᾿ “- ᾿ ’ 

γάδες ἐτύγχανον ὄντες. ἐπεὶ δ᾽ ἣν πρὸς ταῖς πύλαις, φοβούμε- 

νος τὴν εἴσοδον, ἐβουλήθη τῶν πιστῶν ἄνδρα εἰσπέμψαι σκε- 
᾽ὔ νι Ψ) Α Α “ ’ὔ Α “᾽ ε “ Ε] 

ψόμενον τὰ ἔνδον. τὼ δὲ εἰσηγαγέτην καὶ οὕτως ἁπλῶς ἀπεδει- 
» ’ 

ἕξάτην ὥστε ὁ εἰσελθὼν ἐξήγγειλε πάντα 

9 ἐλεγέτην. ἐκ τούτου δ᾽ εἰσέρχεται. ὡς δὲ 

8. ἄνδρε καὶ Β.Π).1., Οδίοτ! ἄνδρε. 
ἔχων ὁ Πραξίτας ἔρχεται Β.Ο. ἘΝ. 

(ὐβίθυὶ ἔρχεται ὁ ἸΙραξίτας ἔχων. 
ἐτύγχανον ὄντες] ὄντες ἐτύγχανον Β. 

““Ποάογυϑ 14, 86. πυτηργαῦ ΟὐΥη- 
[Π1Ὸ05 οἶνεβ ΟΟΟΙ805 ἴῃ ΒΘ] ΟΠ 8 500, 
ἜΧΘ11165 120. 50ΗΝ. 

ἐβουλήθη Β.).Ε. Οὐδίευὶ ἠβου- 
λήθη. 

εἰσηγαγέτην] εἰσαγαγέτην Β. 
ἀπεδειξάτην ] [)665586 τ] ν] ΘΠ ΌΤΓ 

αυδάδμῃ. (υ]ὰ 51 6Χχ βθαιθηθθυ5 
δας γοίγαῃδβ οἷάπερ ἐλεγέτηνὶ ΞΟΗΝ, 
ΒΟΥΙθΘ Πα Ότη νἹἀοίαγ ἐπεδειξάτην. 

9. δ δὴν. 
εἰσέρχεται) Πιοᾶογ. 14, 86: Οἱ μὲν 

φυγάδες μετὰ Λακεδαιμονίων καὶ τῶν 
συμμάχων ἐπὶ τὸ Λέχαιον καὶ τὸν ναύ- 
σταθμον ἐπελθόντες νυκτὸς κατὰ κράτος 
εἷλον. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ τῶν ἐκ τῆς πό- 
λεως ἐπεξελθόντων, ὧν ᾿Ιφικράτης ἧ- 
γεῖτο, συνέβη γενέσθαι μάχην, ἐν ἡ 
Λακεδαιμόνιοι νικήσαντες οὐκ ὀλίγους 
ἀπέκτειναν. μετὰ δὲ ταῦτα οἵ τε Βοιω- 
τοὶ καὶ ᾿Αθηναῖοι, πρὸς δὲ τούτοις ᾿Αρ- 
γεῖοι καὶ Κορίνθιοι, πάσῃ τῇ δυνάμει 
παρελθόντες εἰς τὸ Λέχαιον, τὸ μὲν 
πρῶτον πολιορκήσαντες τὸ χωρίον εἰς 
τὸ ἐντὸς τοῦ διατειχίσματος εἰσεβιά- 
ζοντο, μετὰ δὲ ταῦτα τῶν Λακεδαιμο- 
νίων καὶ τῶν φυγάδων λαμπρῶς ἀγωνι- 
σαμένων ἐξεωὠσθησαν οἱ Βοιωτοὶ καὶ οἱ 
μετ᾽ αὐτῶν ἅπαντες. οὗτοι μὲν οὖν περὶ 
χιλίους τῶν στρατιωτῶν ἀποβαλόντες 
εἰς τὴν πόλιν ἀπεχώρησαν. (ὐυ]τι8 
ὨΔΓΓΑΙΟΠΒ. ΠΘΒΟΪΟ 80 ΤΠΘγα 510 Τ6ρ6- 
Ὁ1ο Ἰοσιιβ 6. 91: Οἱ δὲ τὸ Λέχαιον τῆς 
Κορίνθου κατέχοντες φυγάδες νυκτὸς 
ὑπό τινων εἰσαχθέντες ἐνεχείρησαν μὲν 
καταλαμβάνειν τὰ τείχη, τῶν δὲ μετ᾽ 
᾿Ιφικράτους ἐκβοηθησάντων, τριακοσίους 
ἐξ αὑτῶν ἀποβαλόντες ἔφυγον ἐπὶ τὸν 
ναύσταθμον. δ [οτίαθ86 ἰἱπίγιιβα 
Γαρυαηΐ 8]16η0 ἰοοο. Αἴαὰθ οπληΐηο 

5, 57 ᾿»} 
εἶναι ἀδόλως οἷαπερ 

Α ᾽ “- 

πολυ διεχόντων τῶν 

Πιοάογιιβ τϑ]αυα θἰϊδ πη ῬΘΥΕΥΒ0 ΤῸ- 
ΤΌΤ. ΟΥ̓ΙΠ6 Παῖταῖ, αὖ αἀοἰποθρβ α6- 
ΤΟ ΠΒίγΆΡο. ῬοΪγαπαβ 8; 9» 43: Το πὶ 
ἴα πᾶγτδῦ : ̓Ιφικράτους ὄντος ἐν Κο- 
ρίνθῳ, Λακεδαιμόνιοι παρῆλθον ἐς τὴν 
πόλιν. ὃ δὲ οὐκ εὐθὺς ἀπεκινδύνευσε 
τὴν δύναμιν συμβαλὼν, ἀλλὰ μαθὼν 
ὥς ἐστι τὰ περὶ τὴν πόλιν ὀχυρώτατα 
χωρία, ἠρέμα ταῦτα προκαταλαβὼν τοῖς 
ἐν τῇ πόλει προεκήρυξεν ἰέναι πρὸς αὐὖ- 
τόν. ἐξιόντων δὲ πάντων καὶ ἀθροιζομέ- 
νων, οἱ Λακεδαιμόνιοι τὸ πλῆθος φοβη- 
θέντες καὶ τὴν φυγὴν (ἰομῸ φυλακὴν) 
τῶν ὀχυρῶν τόπων [ φοβηθέντες ἀμαχεὶ 
φεύγοντες ὥχοντο. θα Πιδθο ΠδΥΓαΙϊΟ 
Ρούα5 Ρογποί δα αἰΐθγαμῃ θχρϑαϊο- 
Π6ΠΊ, ἀφο Αρδβιῖαο, ααδῖη Παγγδΐ 
Νοβίου ᾿πῖτὰ ο. 5. Οὐοηΐγα πὰς ρῥοσγί- 

"Πρηΐ αι ῬΟΪΥΦΘΠΙΙΒΊ1, 9, 45. Γαία]ῦ, 
ΠΘΒΟΙΟ 40 ΔοΐοΥΘ : ̓Ιφικράτης ὧν ἐν 
Κορίνθῳ, πυθόμενος ὡς οἱ τἀναντία 
πράττοντες μισθοφόρους ἐκ Λακεδαί- 
μονος νύκτωρ ἐσδέχεσθαι “μέλλοιεν, 
ἀγείρας τοὺς αὑτοῦ στρατιώτας, τοὺς 
μὲν κατέλιπεν ἔνδον φυλάττειν, τοὺς δ᾽ 
ἄλλους ἔξω πυλῶν ἀ ἀγαγὼν καὶ εἰς τάξιν 
καταστήσας, ἔσπευσεν ἐπ᾽ ἐκείνην τὴν 
πύλην, ἣν ἤνοιξαν οἱ δεχόμενοι τοὺς 
πολεμίους. οἱ μὲν τοὺς πολεμίους ἐσῆ- 
γον. τῶν δ᾽ ἐσχάτων ἐσιόντων ἐξαί- 
φνης ἐπιστὰς συνηκολούθησεν αὐτοῖς 
καὶ συνέπεσεν εἰς τὴν πόλιν (Ἰερὸ πύ- 
λην). ἀδήλου δὲ ὄντος τοῦ γεγονότος 
ὡς ἐν νυκτὶ, πολλοὺς μὲν αὐτῶν δὲι- 
έφθειρεν, ἡμέρας δὲ γενομένης πολλοὺς 
εἰς τὰ ἱερὰ φυγόντας ἐχειρώσατο. Α- 
{Π6ἸΘηΒ1ππ 1ἢ ΓΘ Οἤθοο οοράρτη ἑαηρὶῦ 
ΤῊΝ ἴῃ Μθποχθηο Ρ. 245 Ε' : Τῶν ἐν 

ίῳ προδοσίᾳ χρησαμένων. ΘΟῊΝ. 
Κλ δ᾽ οὐ Α.ΕΝ. ΑἸὰ., σουτιρθηΐθ !. “ Βρα 
ΒΘαΙΘηἃ τοἀαγρτιιαηΐ ἸδοΠομοὴ ἰ5- 
ἴπη.᾽᾽ 5ΟΗΝ. 

διεχόντων] δὴ ἐχόντων Εἰ. 

[9] 
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τειχῶν ἀπ᾽ ἀλλήλων παραταττόμενοι ὀλίγοι ἑαυτοῖς ἔδοξαν 
3 ᾽ ͵ κ , “ ΠΥ) ν 

εἶναι, σταύρωμα τ᾽ ἐποιήσαντο καὶ τάφρον οἵαν ἐδύναντο πρὸ 
ε ΄΄ δ΄, Α ε ’ ᾿ - ἤ χὺ κ φὰννγ 

αὑτῶν, ἕως δὴ οἱ σύμμαχοι αὐτοῖς βοηθήσοιεν. ἣν δὲ καὶ ὄπισθεν 
, -. » ΄ι ’ Β ΄ ,ὔ Α Α ω ᾿ Α ΄-΄ Α 

αὐτῶν ἐν τῷ λιμενι ϑθοιωτῶν φυλακή. τὴν μὲν οὖν ἐπὶ τῇ νυκτι 
Ἔχ ἐς ΓΑ » ἢ ᾿ δ ἴον ’ κ᾿ - 
ἡ εἰσῆλθον ἡμέραν ἀμαχοι διήγαγον τῆ ὃ ὑστεραίᾳ ἧκον οἱ 

᾿Αργεῖοι πασσυδίᾳ βοηθοῦντες" καὶ εὑρόντες τεταγμένους Λα- 
’ Α " Α ΄ ΄-«ς ς- “- ’ Ἁ 9 ’ 

κεδαιμονίους μὲν ἐπὶ τῷ δεξιῷ ἑαυτῶν, Σεικυωνίους δὲ ἐχομένους, 
’ Α Α  ς ς ’ ἶ". ἣ ᾿Ἶ ΄σ΄ 

Κορινθίων δὲ τοὺς φυγάδας ὡς πεντήκοντα καὶ εκατὸν προς τῷ 
͵ ᾽ " ; ΄ 

ἑῴῳ τείχει, ἀαντιταττονται ἐχόμενοι τοῦ ἑῴου τείχους οἱ περὶ 
΄ ᾿Ὶ “- 

᾿Ιφικρατην μισθοφόροι, προς δὲ τούτοις ᾿Αργεῖοι: εὐώνυμον δ᾽ 

1ΙΟ εἶχον αὐτοῖς Κορίνθιοι οἱ ἐκ τῆς πόλεως. καταφρονήσαντες δὲ [10] 
Ν ἢ ἄαν ΑΓ... ἃ ᾿ ι ; ᾿ , ᾽ , 

τῷ πλήθει εὐθὺς ἐχώρουν" καὶ τοὺς μὲν Σειικυωνίους ἐκράτησαν 
Α ’ ᾿) ’; "Δ), 9 Α ’ Α 3 “ 

καὶ διασπάσαντες τὸ σταύρωμα ἐδίωκον ἐπὶ θάλατταν, καὶ ἐκεῖ 
Α «ἢ “ ᾿ ’, ’ Α « « Ἁ 

πολλοὺς αὐτῶν ἀπέκτειναν. Πασίμαχος δὲ ὁ ἱππαρμοστῆς, 
»᾽ « ’ Ψ Α ς Ε.» Ἁ ’ ’ 

ἔχων ἱππέας οὐ πολλοὺς, ὡς εὡρα τοὺς Σικυωνίους πιεζομένους, 
’ Ψ Ἁ ’ Α «“ Α - ’ κ ᾿Ἅ" ’ 

καταδήσας ἀπὸ δένδρων τοὺς ἵππους, καὶ ἀφελόμενος τὰς ἀσπι- 
. “-᾿ Ἁ “. . “ 5 ᾽ ’ “ εἰ ’ « 

δας αὐτῶν, μετὰ τῶν ἐθελοντῶν ἤει ἐναντίον τοῖς Αργείοις. οι 
ΟΣ; “- ς ΩΝ Ἁ 7 φν ἢ ἐπ ΄“ ᾿] , ς 

δὲ Ἀργεῖοι οβρωντες τα σιγμα 1οὰΓ6ῥἨ ΕἸ] ἐ-Τοὐν ἀσπίδων, ως Σεικυω- 

αὑτῶν] αὐτῶν Β.Ὁ. ΑἸα. 
σύμμαχοι] συμ-- 10. ἴῃ ἢπβ νβῖβι8. 
᾿σταύρωμά τ᾿] σταυρώματ᾽ ΑἸά. σταυ- 

ρώματά τεῦ. 
αὐτοῖς βοηθήσοιεν]) βοηθήσοιεν αὐ- 

τοῖς Β. (Οὐδίογ αὐτοῖς βοηθήσαιεν. 
ἄμαχοι] [ὐϑ᾽ζαΐατη ἀμαχί. 
πασσυδίᾳ Β.Ο.1. Οδίογ! πασσυδί. 

Θυοά εβύ Οὐτορ. 1,1, 18. ϑ'εα πασ- 
συδίᾳ ῬΙῸ πασσυδὶ οχ ΠΙὈΤ15 τοϑίζαϊ 
Αραδ. 2,10. 

ἐπὶ τῷ δεξιῷ ἑαυτῶν] Μ᾽ ΘΥΒΙΟΏΘΙ. 
αὐυογϑιιδ οογηι, ἀθαΐγιμ, ἰδὲ ορροϑβῖίο8 
ΓΟΡΤΘ ΠΟ παΙς ΥΥ οἰβκιβ οὖ νοῦς τη 
αοαίγο ΟΟΥΙι, δῇ ῬΙΟΠΟΙΊΘΩ ἑαυτῶν 
ῬΘΓΏΠΟΙΘ οοηδβοῦ δα 108505 [,ΔΟΘαφοηο- 
ΠΙΟΒ, ΠΟ δὰ Αὐρῖνοβ ; ᾿ΐδατιθ ἴῃ [.8- 
[1Π8ἃ ΨΘΥΒΙΟΠΘ Τϑοΐθ οὐ]. Αὐυοά («αὶ 
ῬΘΙ ἰθσεβ ργυδιηγηδίϊοαβ ΗΘΤῚ ροβϑὶῦ ΠῸΠ 
1ηΐ6 ]Πσο. ΙΒ. ἸΟΟΟΤ ΠῚ ΟὈΒΟΌΓΙΙΒ 
ἴασις αὖ ΤΟ ΠΊ οὖ ΟΥΙΠΘ ΠῚ ΘΧΘσο Τὴ 
ΤῊΪΠ8 Οἶδα ᾿πί6]Πσάτηιβ : ὨΘΩῈΘ 
Βοῃθιηδ δΔρριοἴιπιὶ ἃ νῖγο ἀοςοῖο αἸΠΠ- 
Οα]αύοπα ἜΧΡΘαΪΙ. 5ΟΗΝ. 
ὡς] ὡς ἐς Α. ΑΙ4ά. ““Τιοάοχτιιβ πὰ- 

τηθῦαΐ 120 Θχϑβι} 65. 5ΟΗΝ. 
ἐχόμενοι Μοτιβ. [ΑὈ τὶ ἐχόμενοι δὲ, 

Ροβίδα Ἱπίογρα ποίοηθ Ροϑβῦ ἑκατὸν οἱ 
ἀντιτάττονται, ΟἸηἶΪδδα ροβί τείχει. 

““ Οοπίτα δχϑιι]θβ. ΘΟ] ΔΗ ΠΣ ΤηΘΙ66- 
ΠΑΙΤῚ ΓΡΒΙΟΓΑΙΒ μιχία ταπ τη ΟΥἸΘπίδ- 
θη, οοηίγα [ΔΟΘαξοΙΟΏ105 διιΐθπ 
(ΟΥ̓ ΠΙΠΙ ἸΏ 5] ΠΙΒΊΓΟ σοῦ Ραρηδηΐ, 
ΟΡΡΟΒΙΓΙ ἀοΧίΤΟ σοῦπα 1 ,Δοβαἀθοιηοπο- 
ταχμη.᾽ 5ΟΗΝ, 

᾿Ιφικράτην) [ΛΌΤΙ Φιλοκράτη ῬγφοίεΥ 
1)... αὰϊ Φιλοκράτει. ““Μαΐαν! δποίο- 
ταί ΠΟΥ! οὐ ῬΟΪγΘΩΙ οοπῆβιβ. 
Ι͂ῃ βοάβθμῃ Πουηΐπ6 Περϑιὺ ΝΥ γίίθηθα- 
οϊα5. ΒΙ10]. ΟΥιῦ. Ατηβίβ]. νο]. 2, Ρ. 
1οΟ, 4] νο]ορθαΐ Ἰφικράτη αυΐ Πολύ- 
στρατον ΥΘΒΟΥΙΌΙ : ὉΓΓΠΙΒΩῸΒ Θπΐτη πο- 
ΙΏ6 ἴῃ Πᾶς Θχρϑαμποπα οὖ Ὀ6110 ο- 
ΤἸΠΓΠΙΟ ΘΘΙΘΌΓΑΙΙ αἰ. '8α σϑυίοσα 
ἀοσαογιιηΐ τὴθ ἰοοὶ δηΐθα δ]]αίϊ )1ὸ- 
ἀοΥῖ οὐ Ῥο]γη].᾽ 5ΟΗΝ. 

Κορίνθιοι οἱ] Τ,ΘοΠοΙάνπιι8, οὖ, αὖ νἹ- 
ἀεδίατ, ΟΝ. (ὐδίοτὶ Κορίνθιοι. ““Ὁο- 
ΤΊΠΤΗΪ 6χ ασθ6 αἰ πρτιαηίαν Δ 6χ- 
5.005. ΒΟΉΝ. 

το. ὡς ἑώρα] ἑώρα Β. 
τὰς ἀσπίδας αὐτῶν) ΘΙΟΥΟΠΙΟΓΙΙΙΩ 

Γαραίογυτη. 
ἐθελοντῶν] ἐθελόντων Β. 
σίγματα) ϑΙσΥΟΠΙ ΟἸΥΡο8. ἸΠΒΟΙρ- 

απ ἸἸογατη Σ σευθθαηΐῖ. 166 Ἰηΐτα 
δα 7, 5». 2οβ. Ηε]]δάϊιβ ἴῃ ΟΠ γαβίο- 
τηδίῃϊα ἀρὰ Ῥῃμούσπι Β10]. οοα. 270, 
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νίους οὐδὲν ἐφοβοῦντο. ἔνθα δὴ λέγεται εἰπὼν ὁ ]ασίμαχος 

Ναὶ τω σιὼ, ᾿Αργεῖοι, ψεύσει ὑμὲ τὰ σίγμα ταῦτα, χωρεῖν 
᾿ ὙΌΦΝ ᾿ “ , ἜΝ ᾿ ᾿ς ΔΝ 
ὁμόσε καὶ οὕτω μαχόμενος μετ᾽ ὀλίγων πρὸς πολλοὺς ἀπο- 

3 “ “- 

θνήσκει καὶ ἄλλοι τῶν περὶ αὐτόν. οἱ μέντοι φυγάδες τῶν[τ1] 
’ “ Ἁ .] « Α ’ 37 Α 9 ; 

Κορινθίων νικῶντες τοὺς καθ᾽ αὑτοὺς διέδυσαν ἄνω, καὶ ἐγένοντο 
ς Α “- ᾿ Ν » ’ “ ε 3 “ Δ ὃ ’ ς 

ἐγγὺς τοῦ περὶ τὸ ἄστυ κύκλου οἱ δ᾽ αὖ Λακεδαιμόνιοι ὡς 
ν ΄“΄ ᾿] 

ἤσθοντο κρατούμενα τὰ κατὰ τοὺς Σικυωνίους, βοηθοῦσιν ἐξελ- 
΄ Α - 

θόντες, ἐν ἀριστερᾷ ἔχοντες τὸ σταύρωμα. οἵ γε μὴν ᾿Αργεῖοι 
᾽ . »» “ » ᾿ , ’ 
ἐπεὶ ἤκουσαν ὄπισθεν ὄντας τοὺς Λακεδαιμονίους, στραφέντες 

’ ΄ Α κ ᾿ 

δρόμῳ πάλιν ἐκ τοῦ σταυρώματος ἐξέπιπτον. καὶ οἱ μὲν ἐν 
ὃ -“»ν 5 “ ’ ΕῚ Α Ἦν .Φ Ἁ ΄“ Δ ὃ 

εξιᾷ ἔσχατοι αὐτῶν παιόμενοι εἰς τὰ γυμνὰ ὑπὸ τῶν λακεῦαι- 
Ἷ . ’ ς Ἁ Ν “ 9 ’ Ἁ ΄ 

μονίων ἀπέθνησκον, οἱ δὲ πρὸς τῷ τείχει ἀθρόοι σὺν πολλῷ 
5᾽ ᾿ Α ’ κι) ’ὔ ς β. 9.» - ’ 

ὄχλῳ πρὸς τὴν πόλιν ἀπεχώρουν. ὡς δ᾽ ἐνέτυχον τοῖς φυγάσι 
“- Κ Γ «ἊΨ ΕΣ 5 , Γ 

τῶν ἸΔορινθίων, καὶ ἔγνωσαν πολεμίους ὄντας, ἀπέκλιναν πάλιν. 
εἰ “ ’ ε ᾿Υ Ἁ Ν ’ ς ’ Ὁ 

ἐνταῦθα μέντοι οἱ μὲν κατὰ τὰς κλίμακας ἀναβαίνοντες ἥλλοντο 
Α' “ κ ’ ε Α Α Ν ᾿ 

κατὰ τοῦ τείχους καὶ διεφθείροντο, οἱ δὲ περὶ τὰς κλιμακας 
" ’ τ ’ 3 ’ὔ ς δὲ Ἁ ’ 

ὠθούμενοι καὶ παιόμενοι ἀπέθνησκον, οἱ ὁε καὶ καταπατούμενοι 

ὑπ᾽ ἀλλήλων ἀπεπνίγοντο. οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι οὐκ ἠπόρουν [12] 
᾿) 5 .» ἘΣ Α ’ὔ ς Ν ᾽ - ἢ ΚᾺ 

τίνα ἀποκτείνοιεν᾽ ἔδωκε γὰρ τότε γε ὁ θεὸς αὐτοῖς ἔργον οἷον 
ἘΔ] Ε ’ Β, Ν ἈΝ ᾿Ὶ “ ᾽ “- ’ 

οὐδ᾽ εὔξαντό ποτ᾽ ἄν. τὸ γὰρ ἐγχειρισθῆναι αὐτοῖς πολεμίων 
“- ’ » ’ Ν Ἁ ἕ 9 ἢ 

πλῆθος πεφοβημένον, ἐκπεπληγμένον, τὰ γυμνὰ παρέχον, ἐπὶ 
ες Ξ Δ), ᾽ ς κ ἘΓῺ ’ ; 

τὸ μάχεσθαι οὐδένα τρεπόμενον, εἰς δὲ τὸ ἀπόλλυσθαι πάντας 
Ῥ - σι - ε 

πάντα ὑπηρετοῦντας, πῶς οὐκ ἄν τις θεῖον ἡγήσαιτο; τότε 
“- 6 5 9 δ ἂν “ » ; «ε ΄σ ε 

γοῦν οὕτως ἐν ὀλίγῳ πολλοὶ ἔπεσον ὥστε εἰθισμένοι ὁρᾶν οἱ 

ΑΚ, 

Ρ. 532 ἃ, 15, τὰ σίγμα τὰ τῶν ἀσπίδων 
Ἰεσιί. [(ὐυοά πτ6 ργοραΐ Ρογβοῃ. δὰ 
ΕπασρΡ. Μεά. 476. τηοχ τὰ σίγματα 
ΘΟΥΤΙΡῸΠ8Β. τὰ σίγμα. ΒΟΗΖ ΕΒ. 
ὕθι ποτὶ σίγματα, Ν'΄. ψαϊάθπη 5.114 θὰ 
ματ' ῬΟΙ ΘσΟΙΏΡΘΠαϊθτη βοχὶρία, Π{τεγὰ- 
416 α ΒΆΡΕΙ τ Ροβὶΐα, δῇ οὐηϊθ80 856- 
θη] ταῦτα.] (ὑδίθγιιπη Πἰβίουϊτη 
Ἰρβᾶπι οὖ ἔπιης Ἰοοιπὴ τοϑροχὶ Αὐ]βίο- 
6168 της. ΝΊΘοΙη. 5, 8. (11.) δα 4αθπη 
Οὐθθοῦβ ἸΠίογργοβ [{. 47 τ. Α14.1 Χβϑηο- 
ῬΒοητ8Β νεῦρα [αὖ οχ 1. 6.7 ἀρροδαϊι. 
5ΟΗΝ. 

ὑμὲ] ὕμε ΕΝ. ἀντὶ τοῦ ὑμᾶς, δωρι- 
κόν, ΒΟΥ ΒΒ. ϑαάθτη τηᾶηῖ, αὶ 
ΟὈΠῚ Οοίθυβ ὕμμε, [οττηα πῸΠ Τοτὶοδ, 
864 4) 0]ϊ]ςἃ. 

ΓΙ. κύκλου] Μαυγατη ᾿ἰπίογρυθίδίιῦ 
Μοτχῖιβ. [)οπηοβίῃ. ργὸ Οὐτγοπᾶ Ρ. 325: 

Καὶ τούτοις ἐτείχισα τὴν χώραν, οὐχὶ 
τὸν κύκλον μόνον τοῦ Πειραιῶς οὐδὲ τοῦ 
ἄστεος. ϑεα μοί δὶς ᾿π|6 Πρ, 
4 Ὁ ΟὈΒΙ ΔΘ ΠΏθιιΒ περιτετειχισμένος κύ- 
κλος, 48 ]6 πὴ ἴῃ ΟὈΒΘΘϑΙοπμ6 ΜΑΠΠΠΘδο 
ΠΑΌ 68 5. 2. 4. οἴ 5. 3. 22. ἘΌΒΒΆΤΩ 861 
ψἈ]Π πὴ ̓ ηςουρσγοίας αι ὟΥ οἰβ κι. ΟΗΝ. 

στραφέντες] στραφέντας Β. 
ἐκ τοῦ] αὐτοῦ Ἐ, 
τὰ γυμνὰ] τοὺς γυμνοὺς Β.., τΐ 4, 2, 

22 6ἱ 4,1, 26, τοὺς αἰχμαλώτους. 
ἥλλοντο] ἥλοντο Α.Β. ἘΝ. Ε, ΑἸα. 
12. οὐδ᾽] οὐκ ΑἸά. 
εὔξαντο Β.(.1). Εἰ. οοτν., Ε.1.Υ. Οε- 

[61] εὔξαιντο. ““δ᾽΄᾽΄ς οϑὲ Απδῦ. 7, 7. 
27: Οἶδ᾽ ὅτι εὔξω ἄν." ΒΟῊΝ. 

παρέχον] παρέσχον Ὁ. 
ἐπὶ τὸ Β.Ο.).Ε. Οὐεἰονϊ ἐπὶ τῷ. 
ὑπηρετοῦντας] ὑπηρετοῦντα. 
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ΕΣ Α ὔ ’ , ’ 9 ’ Ἁ 

ἄνθρωποι σωροὺς σίτου, ξύλων, λίθων, τότε ἐθεάσαντο σωροὺς 
΄ Ἁ ΄ ’ “- “ 

νεκρων. ἀπέθανον δὲ καὶ οἱ ἐν τῷ λιμένι τῶν Βοιωτῶν φύλακες, 
ςε Α 3. "κ᾿ “ “ ε κ ὌΧ ἈΝ ’ - Ι “ 

οἱ μὲν ἔπι Τῶν τείχων. οι δὲ ΕἾ ΤΩ τεγῆη τῶν νεὠωσοικῶὼν ανα- 

ι ι ε , ΜΝ, 4 Νὰ , - 
τοὺυς νεκβοὺυς ὑποσπόνδους απήγοντο;ς οι δὲ συμμάχοι τῶν ΠΥ 

κεδαιμονίων ἐβοήθουν. ἐπεὶ δὲ ἠθροίσθησαν, ἔγνω [Πραξίτας 
΄ Α ἴω “ - δ“ ἢ ’ 

πρωτον μὲν τῶν τείχων καθελεῖν ὥστε δίοδον στρατοπέδῳ 
ε ᾿ - ΕΣ ᾿] Α Ἁ ’ χ Α ιν , 

ἐκανὴν εἰναι, ἔπειτα ἀναλαβὼν ΤῸ στρατευμαὰ γε τῆν επι 

Μέγαρα, καὶ αἱρεῖ προσβαλὼν πρῶτον μὲν Σιδοῦντα, ἔπειτα δὲ 

Κρομμυῶνα. καὶ ἐν τούτοις τοῖς τείχεσι καταστήσας φρουροὺς 
, 9 ’ Ἀ οἱ ’ 9 ἘΣ , ο ’ 4 

τοὐμπαλιν εποβευετο και τειχίσας Τπιεικίαν, νὰ φρούριον ειἢ 

Ἀ “ ’ “-“ ; οἵ ὃ ΄ Ἁ ; 

πρὸ τῆς φιλίας τοῖς συμμάχοις, οὕτω διαφῆκε τὸ στράτευμα, 
᾿ ΟΝ," Α ἄς Δ ὃ 9 ᾽ὔ 

και αὐτος Τῆν ετι ακεοαιμονα απέχώβει. 

3 ᾿ , ᾿ ᾿ , ε , , 
Ἐκ δὲ τούυτου στραάτιαι μεν μεγάλαι εκατεέρων διεπέπαυντο, 

φρουροὺς δὲ πέμπουσαι αἱ πόλεις, αἱ μὲν εἰς Κόρινθον, αἱ δὲ εἰς 

Σικυῶνα, ἐφύλαττον τὰ τείχη" μισθοφόρους γε μὴν ἑκάτεροι 
»᾿ ᾿ , ᾽ , ᾽ , 
εχόντες διὰ τουτῶν ερρώμενως εἐπολεμουν. 

σίτου] σίτωνν. 
12. συμ. ΡΙῸ ἕυμ. Ὀ15 Β.}. 
στρατοπέδῳ] στρατοπέδων Ἐ. Εἰ. ΡγΥ. 
ἔπειτα) ἔ ἔπειτα δ᾽ ΕΝ. 
ἔπειτα δὲ] ἐ ἔπειτα ἯΙ: 
Ἐπιεικίαν ἐπὶ οἰκίαν Β. ΝἸα. δα 4, 2 

14. 
φρούριον] φίλιον Ο. 
πρὸ ὮὨ.Ν. πρὸ Ε΄. πρὸς Δ.Β.0.Ε.. 

ΑἸὰ, ““ Βιάτπιβ οἵ ΟΥοσητηγο οι ἔπουαπΐ 
οαβίθ!]α ἴῃ ἄρτοὸ εὖ ἤπῖθιιβ (οΥίΠϊο- 
τατη. Οοηῖ. ΑΥΠΘπδριιτη 53, Ρ. 82 Α-, 
ῬΙ]ΙΉῖτι8 4. 8.11: ὕΟγοηιηιψοη, ἢ ΟΥα 
πιαγϊηια ορρίάππι. ὥδουϊαχ Ρ. 21: 
Τεῖχος Κρομμυὼν ἔξω τοῦ ἰσθμοῦ Οο- 
τς οση. Αρπα ὙῬπαογά. 45.222: οἵ 
44. οἱ 45, αἱ Κρομμύων τῆς Κοριν- 
θίας, αἸοιγ 0 1ρϑὰ ἀσθθ (ὐουηῖῃο 
ΔΌΘ556 120 βίδαϊα. [|Π οὔ τηδΊ ]1η8, 
ἴῃ αὰᾶ οὐ (ὑβποῦγθο ογαηΐ, βιζατη [1586 
ἀοοεί πᾶυγδίϊο “τιον 115. ΓΐοΥ 60]- 
Ἰοτη ϑΟΙΥΡΊαπη, 48] ΤΩΔΥῚ ᾿τητη]η 6 ΠΟΙ 
Χερσόνησον οἱ Ῥεῖτον Ἰτογ]15 Οο- 
Υἱοὶ, οἵ (ὑβποῦγθαβ ὈΓΟΘΌΓΓΘΗΒ 
ΤΏΟΠ5 Ὄνειον Θοῃβρθοίιμῃ δ] [θυ Ἰοοὶ 
Ἰη θτοριοθαῦ ; δἴᾳπθ υἱΐγα (ΘΟ ΘΒ 
ΒΘΡ θη ὙἹΟΏΘΙ γ  Ύϑιι5 ΟΥΟΙΤΩΤΊΥΟΙ 5101|8 
γαῖ. 5ΟΗΝ, 

14. διεπέπαυντο] ΜΙ|Ὼ] Ἰοοι8 Πὶς 
ὭΘΒΟΪΟ ααϊα Ὠϊα]ΟῚ οὐ ΟΌΒΟυΤΙ ΠΑΌΘΓΘ 

νἱἀοίατ. Μαηιξοδίατη οϑῦ δχϑγοϊξαβ 
605 4] 6Χ ΟἸνΙθυι8 1ρ5815 ΟὈΓΙΠΙΗΙ, 
ΑἸΒοπαγατη οἵ σϑ]] ψαδτιθη οἱν] αίτιπη 
ΒΟΟΙΔΓΙΠ) ΘΟΙΏΡΟΒΙ ἀηΐθα Ραρπανεο- 
Ταηΐ, ΠᾺΠΟ ΠυΙΘΒΟΘΥΘ 616], οὐ σοπίγα 
ΤῊ} 106. ΤΠΘΥΟΘΏΔΙΙΟ ὈΘ]] τὴ {1558 σ0Π- 
πιυιαΐπιπη. ΟΡροπιιηΐτι στ! στρα- 
τιαὶ ΤΑῚ] ΡτιΒ ΤΠ ΘΓ ΘΗΔΙΥ115, τοῖς μισθο- 
φόροις. ΜεοΥυΙη 51 οἶνθδ ΟΠ Π]ΠΟ ΠᾺ}}] 
Ραρπιαιτιηῦ ἀθἴΠ 665, ΟἿ στρατιαὶ με- 
γάλαι, Π66 5|Τ]Ρ]]ΟἸο" στρατιαὶ ΠΟΙΏΪ- 
ὨϑηΐαΓ ὃ ΑἩ [οτίθ [0 ο0]1πη στρατιαὶ 
μὲν αἵ γ᾽ ἄλλαι ἑκατέρων: 50ΗΝ. 
Ἐπιβίσδ. 

μισθοφόρους] Ηος διϊ ῥεπηιτα ξε- 
νικὸν ἴῃ ατεοῖδ, τη ]{18 Θασ 15. 4]- 
ἴπτη. ᾿βοογαῖθβ δα ΡΈΠΙρΡυτμῃ Ρ.τοιῖ 1): 
Ἔν ἐκείνοις δὲ τοῖς χρόνοις οὐκ ἦν ξε- 
νικὸν οὐδὲν, ὥστ᾽ ἀναγκαζόμενοι ἕενο- 
λογεῖν ἐκ τῶν πόλεων πλέον ἀνήλισκον 
εἰς τὰς διδομένας τοῖς Ἕλλησι δωρεὰς ἢ 
εἰς τὸν εἰς τοὺς στρατιώτας μισθόν. 
Οοπηΐῇ. Ν᾽ αἸθβῖιβ δὰ Ηδγροογαΐῖ. Ρ. 129. 
Ἰεμηοβίμθηθβ ΘΟΠ Γᾶ ΡὨ]]. 1. Ρ. 46: 
Καὶ πρότερόν ποτ᾽ ἀκούω ξενικὸν τρέ- 
φειν ἐν Κορίνθῳ τὴν πόλιν, οὗ Πολύ- 
στρατος ἡγεῖτο καὶ ᾿Ιφικράτης καὶ Χα- 
βρίας καὶ ἄλλοι τινὲς, καὶ ὑμᾶς αὐτοὺς 
συστρατεύεσθαι. καὶ οἶδα ἀκούων ὅτι 

Λακεδαιμονίους παρατασσόμενοι μεθ᾽ 

12 βάντες. μετὰ μὲν τοίνυν τοῦτο οἱ μὲν Κορίνθιοι καὶ ᾿Αργεῖοι [15] 

[14] 
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“ ἃ 4 ΧΆ 

15 Ἔνθα δὴ καὶ ᾿Ιφικράτης εἰς Φλιοῦντα ἐμβαλων καὶ ἐνεδρευ- [15] 
“. “ ᾿ “ ’ 

σάμενος, ὀλίγοις δὲ λεηλατῶν, βοηθησαντων τῶν ἐκ τῆς πόλεως 
Ἷ 

ἀφυλάκτως, ἀπέκτεινε τοσούτους ὥστε καὶ τοὺς Λακεδαιμονίους 
“ ’ ’ Α 

πρόσθεν οὐ δεχόμενοι εἰς τὸ τεῖχος οἱ Φλιασιοι, φοβούμενοι μὴ 
΄ 

τοὺς φάσκοντας ἐπὶ λακωνισμῷ φεύγειν κατάγοιεν, τότε οὕτω 
Γ Ἁ ο ᾿ Φ ’ ’ Α 

κατεπλάγησαν τοὺς ἐκ Κορίνθου ὥστε μετεπέμψαντό τε τοὺς 
’ Ἁ ᾿ ’ Α Ἁ 9, ᾿ ᾿} “- 

Λακεδαιμονίους, καὶ τὴν πόλιν καὶ τὴν ἄκραν φυλαττειν αὐτοῖς 

παρέδωκαν. οἱ μέντοι Λακεδαιμόνιοι, καίπερ εὐνοϊκῶς ἔχοντες 
- “ δ ’ ων “ Ὡς Α ᾽ δ᾽ ς ’ 

τοῖς φυγάσιν, ὅσον χρόνον εἶχον αὐτῶν τὴν πόλιν, οὐὸ εμνή- 
᾽ὔ 

σθησαν παντάπασι περὶ καθόδου φυγάδων, ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἀναθαρ- 
“ ι [4 ς ’ ϑσκι Α Α ’ὔ Α Α ’ 

ρῆσαι ἐδόκει ἡ πόλις, ἐξῆλθον καὶ τὴν πόλιν καὶ τοὺς νόμους 
Ξ Ν ͵ 

τ6 παραδόντες οἵανπερ καὶ παρέλαβον. οἱ δ᾽ αὖ περὶ τὸν ᾿Ιφικρα- [τ6] 
΄. ; 

τὴν πολλαχόσε καὶ τῆς ᾿Αρκαδίας ἐμβαλόντες ἐλεηλάτουν τε 
Ν “ ’ 

καὶ προσέβαλλον πρὸς τὰ τείχη" ἔξω γὰρ οἱ τῶν ᾿Αρκάδων 
ε α ἢ 3 ᾽ , ᾿ “ ᾿ ᾿ 
ὁπλῖται πανταπασιν οὐκ ἀντεξήεσαν οὕτω τοὺς πελταστας 

’ Ἁ ’ » ο᾽ κὺ « 

ἐπεφόβηντο. τοὺς μέντοι Λακεδαιμονίους οὕτως αὖ οἱ πελ- 
Α ᾿ , " . 4 ’ Φ ’ - ςε ’ 

τασται ὠκνουν ὡς εντος ακοντισματος ου προσηέεσαν τοις οπλι- 

ὑμῶν ἐνίκων οὗτοι οἱ ξένοι καὶ ὑμεῖς 
μετ᾽ ἐκείνων. ἐξ οὗ δ᾽ αὐτὰ καθ᾽ αὑτὰ 
τὰ ξενικὰ ὑμῖν στρατεύεται, τοὺς φί- 
λους νικᾷ καὶ τοὺς συμμάχους. ἢ τ- 
ΡΟοσγδῦοη ἴῃ νοῦ ἕενικὸν αἱῦ (ο- 
ΠΟΠΘΠ ΠΠΟ ΤΩΘΓΟΘΠΔΙΙΟΥΙΠ ΘΧΘΙῸΙ- 
τατη ῬΥΙλττη σΟΠ ΒΕ] {π||886, ἀ61Π 66 8185- 
ΠΘΡΙ586 ΙρΡμΙογδίθμῃ οὖ Ομ υίϊδτη ; ουτῃ 
Πος ΑΙΠΘηΙθηβο5 ἄς ΙρὨϊογαΐα οἱ 
(Δ111ἃ τηοσϑτη [ΔΟΟΠΙΟΔΤη ᾿πίΘΓΟΘΡΙ886, 
τοϑίθ ῬῃΠ]ΠΟοοΠοτο εἴ Απαχγοίοηθ, ἨΌ] 
Ῥμῃοίαβ (Δ ]]Π1Ο]θῖη ῥγῸ (ὑ8111ἃ ποτηϊηδί. 
Μυϊία ἀθ μος ξενικῷ Βεβο]αβίθβ Αὐ]- 
Βίορ δ η15 δα Ρ]αΓ ν. 172. 5ΟΗΝ. 

15. Φιλιοῦντα Β. 
ὥστε καὶ τοὺς Μοτγτιιβ τηοπδί καὶ 

ἢ.]. 6586 ΡΙῸ καίτοι. [ΟὈηΐεσῦ δαΐθιη 
3, 5». 2: Καὶ οὐ μεταλαβόντες---ὅὄμως 
πρόθυμοι ἦσαν.] [ΙΟάοΥΙΙΒ 14, 92. 
ῬΉΠ]ΠΙΑΒΙΟ5. Ρ]ὰ5 αὐᾶπι ἰγθοθηΐοβ οὐ- 
ΟἸΒ05 αἷῦ; αἀοὶπᾶθ ᾿ρῃϊογαΐθη δῖου- 
ΟἼΘΙη Δαογίμη ΘΙΟΥΟΠΪΟΒ. ν]ΟΙ8886. οἵ 
ααϊησοηΐοβ οσοἸ 586. Ηφο ΠΙοάοΥ8 
Ροϑυιῦ Βα ΟἸγιηρίαάθ οὔ, 4, τὲ 
ὙΝ ἐββο!ηρὶβ τηοποῦ ΧοπορΠοηΐθηὶ 
Ἦδθς δηζθυοσα ἴδοοσθ. ῈΡθατη οϑίὲ 
8Δη ῬΟΪγδΘηϊ8 3, 90, 49. οὗ 54. Ὠδῃς 
ΘΧΡΘαΙΠΟΠ θη ᾿Ἰη16]]10Ὶ νο] πους. ΝΊΠῚ] 
οογίθ ἀ6 1η5161118 τηθιηοσαῖΐ ; οἵ δχοσοὶ- 
τὰ ΡΘΙ ἀρταμῃ ΕΠ] ὰτὴ ἀπποίιιπη 

ΒΙΤΩΡ]ΠΟἸΓΟΥ οατη Ριρτδ τηθηογαῖ. Ἐχ- 
ΡΘαοπθιῃ ἴῃ ΘΙΟγόπθῖα 1ἀ6πὶ Παθοΐ 
34,9. 24. Ἑδτη ΧΘΠΟΡΠΟΙ Ῥγοθίοτη, 
πἰρούθ ΠΟῚ ΠΟπουΙἤσδπη 5115 [δορᾶςο- 
ΠΊΟΠΪ5. Ααιϑθθ Ρδηδίμθῃ. νο]. 1, 
Ρ. 209. 6α. Οὐδηΐοι! : ̓ Ἐνίκησαν ἐν 
Λεχαίῳ καὶ διέφθειραν μικροῦ πᾶν τὸ 
στρατόπεδον, εἷλον δὲ τὰ ἐν Κορίνθῳ 
φρούρια καὶ τοὺς ἐγκαθεστῶτας τῶν 
Λακεδαιμονίων ἐξήλασαν, καὶ τὰ τείχη 
κατέσκαψαν, ἦλθον δ᾽ ἐς ᾿Αρκαδίαν καὶ 
μέχρι τῆς Λακωνικῆς, κατέκλεισαν δὲ 
τοὺς ἐν Φλιοῦντι, καὶ τῶν ἐπεξελθόντων 
τρόπαιον ἔστησαν, καὶ Μαντινέων πάλιν 
καὶ Σικυωνίων αὖθις ἐν τῷ πεδίῳ καὶ 
τῶν συμμάχων. [ίδαμα οἰΐατη 6χ πος 
Ἰοοο δρραγοῦ τηυ]ἔῦα ἔϊββο ἃ Χϑπο- 
ῬΒοπίθ οὔηϊδβα. ΒΟ ΗΝ. 

τοὺς φάσκοντας) φάσκοντας Β. 
παρέδωκαν) παραδέδωκαν Β. 
τό. Ἰφικράτην] Ιφικρᾷ ΒΚ. βαλλον 
προσέβαλλον Β.Ο.)..΄. προσέλαβον 

Ἐς, Οἰθιὶ προσέβαλον. 
ἐδέδισαν)] Ν᾽ α]σαύατῃ Πϊς εἴ ἴῃ ΑΠπδῦ. 

5. ύ, 46. ἐδεδίεσαν δΔατηοηϊίιβ ἃ ΡΗτΥ- 
Πΐομο οἸαβαιθ ᾿ἱπίουργοίθ [Οθθοο 
Ρ. 180. σΟΥΤΟΧΙ. ρα θοοθ ΡΥ ΒΟ  Π 18 
18, 25.» ΜΟ]. 2, Ρ. 225. 6(. ΚΥδΉ]. “6 
Χοπορμοηΐθ νόθα ἤθος ροϑιυϊ, αἵ 
βίγαοθγαπη νοὶ ὀκνῶ τούτοις καὶ 



393. 118. 1Υ. ΟΑΡ. ΤΥ. 991 
Ὁ. ΄ ᾧ ν ’ ΄ ε , “ 

ταις ἤδη γαρ ποτε και εκ τοσουτου διώξαντες οἱ νεώτεροι τῶν 

͵ “- ΄- 

17 Λακεδαιμονίων ἑλόντες ἀπέκτειναν τινας αὐτῶν. καταφρονοῦν- 17] 
᾿ ΤΩΝ ΄ ΄σ ΄“ 

τες δὲ οἱ Λακεδαιμόνιοι τῶν πελταστῶν, ἔτι μᾶλλον τῶν ἑαυ- 
“ , ’ Α Ν ςε “ ’ ’ 

τῶν συμμάχων κατεφρόνουν᾽ καὶ γὰρ οἱ Μαντινεῖς βοηθήσαντές 
9 ’ - ᾿] »“» ᾿] Α ἢ ’ 

ποτε ἐπεκδραμόντες πελτασταῖς ἐκ τοῦ ἐπὶ Λέχαιον τείνοντος 

ἱ τείχους, ἀκοντιζόμενοι ἐνέκλινάν τε καὶ ἀπέθανον τινες αὐτῶν 
᾿ ’, Ἑ Γ ε Α ’ὔ “κα ᾽ὔ Ε , 

φεύγοντες" ὥστε οἱ μεν Λακεδαιμόνιοι καὶ ἐπισκώπτειν ἐτόλ- 

μων ὡς οἱ σύμμαχοι φοβοῖντο τοὺς πελταστὰς ὥσπερ μορμόνας 
’ Ε] Α Α Ε] “ 7 ε ’ Α ’ Ἁ 

παιδάρια. αὐτοὶ δὲ ἐκ τοῦ Λεχαίου ὁρμώμενοι σὺν μόρᾳ καὶ 

τοῖς Κορινθίων φυγάσι κύκλῳ περὶ τὸ ἄστυ τῶν Κορινθίων 

18 ἐστρατοπεδεύοντο" οἱ δ᾽ αὖ ᾿Αθηναῖοι φοβούμενοι τὴν ῥώμην [18] 
“ Δ ΙΝ ’ Α 9 Α Ἁ Ἁ ἢ “ Κ θί 

τῶν Λακεδαιμονίων, μὴ ἐπεὶ τὰ μακρὰ τείχη τῶν ἱδλορινθίων 
Ἷ “΄' ΠΝ ΄“ ς 7 ’ Ω 5 

διήρητο, ἔλθοιεν ἐπὶ σφᾶς, ἡγήσαντο κρατιστον εἶναι ανατει- 
’ Ἁ ὃ ’ « Ἁ ’ ’ Α εὖ Ζ ὃ Α 

χίσαι τὰ διηρημένα ὑπο Πραξίτα τείχη. καὶ ἐλθόντες πανοημεὶ 
Α ’ Α ’ Ἁ Α ἣ -“- Ἂ Α 

μετὰ λιθολόγων καὶ τεκτόνων τὸ μὲν πρὸς Σικυῶνος καὶ πρὸς 
ς ’ὔ » 9. ’ ς ’ὔ ,ὔ δ ἢ 9 Π Ἁ Α ς. 

ἐσπέρας ἐν ὀλίγαις ἡἥμεραις πάνυ καλὸν ἐξετείχισαν, τὸ δὲ ἐῴον 
φ'Ὥ ΟΊ. ’ ᾽ ᾿ 

μᾶλλον καθ᾽ ἡσυχίαν ἐτείχιζον. 
Ἂ Α 

190 Οὐ δ᾽ αὖ Λακεδαιμόνιοι ἐνθυμηθέντες τοὺς ᾿Αργείους τὰ μὲν [19] 

οἴκοι καρπουμένους, ἡδομένους δὲ τῷ πολέμῳ, στρατεύουσιν ἐπ’ 
4“ ’ὔ .}} 9 « “ Α Ζ' ΄“ ς ΄“ Α 

αὐτούς. Αγησίλαος ὃ ἡγεῖτο, καὶ δηώσας πᾶσαν αὐτῶν τὴν 
Α “- Α ὅ- 

χώραν, εὐθὺς ἐκεῖθεν ὑπερβαλὼν κατὰ ΠΠενέαν εἰς Κόρινθον αἱρεῖ 

τὰ ἀνοικοδομηθέντα ὑπὸ τῶν ᾿Αθηναίων τείχη. παρεγένετο δὲ 

ὀκνῶ τοῦτο ΘΟΠΠΙΤηδγοῦ : Τοῖς μὲν Λα- 
κεδαιμονίοις οὕτως αὖ οἱ πελτασταὶ 
ὦὥκνουν. Διᾶο5. ἸΙοσὰπὶ πῆς Χοηο- 
ῬΠΟΙΠΓΙΒ ΤΘΒΡΙΟῚ οὖ νουθυτῃ ὥκνουν νἹ- 
[1050 ἐδεδίεσαν ΒιιΟ 6 551586 : νΘΓΌΙη ἴΠ 
ἸοοῖὶβΒ Οτθοογατη βουρίοσαα ἃ Ρυ]- 
ΒΟΙΔΠΟ ΡΟΒ1{15 Ῥθάβθπὶ οδγΐιπΊ ΠρΘΓΘ 
ΠῸΠΟ ΠΟῚ ἸΙσθῦ: δᾶθο ἃ ΠΙὈΓΔΤ8. οἵ 
ΘαἸτουιθτι5. τηδ]6 [αἱ ΠαὈϊταβ. Ῥυιβοῖα- 
πι5. ΟΗΝ, Ἀδβϑῦυϊαι ὥκνουν, 56Γ- 
ψαῦ5 ἰΔη6η δοσιϑαῦνιβΒ. ΚΙΟ ΘΗ 
οοάθχ Μομῃδοθηβὶβ ρα ΘΡΘΠρΈΙ. δα 
ψαστοη. Ρ. ύρο. Ηδβυοῃϊαβ : ̓Οκνεῖ, 
δέδοικε. 

τοσούτου] τούτου Β. 
17. μορμόνας Δ ΔΙΟΚοΠδΥ8 δὰ 

ΤΠΘοοΥῦ. ΑἀοηΐαΖ. Ρ. 348 Α. 50ΗΝ. 
Νοῆ Δ] θρθαπιιβ ἴῃ Τ68. ν. 
Μορμών. ᾿ΤΔ0τὶ μορμῶνας. 

τῶν δηΐθ Κορινθίων οἵα. Β.Ο.Ὁ..Υ. 
ΒΌΡΓΑ νΘΥΒΙΠῚ ΡΟΠΙΐ Εἰ. 

ἐστρατοπεδεύοντο ϑοπηριάογιι8. [“- 
Ὀ1Ὶ ἐστρατεύοντο. 

18, ἐπεὶ ).. ΟὙείβιι ἐπί. 
διήρητο Β.Ὁ.}).1.. Οείοτι ἃ διή- 

ρῆτο. 
Σικυῶνος --- ἑσπέρας Β.Ο.}) 1 ρτ. 

1.. Σικυῶνα--- ἑσπέρας Εὖ. (ὑδίοΙ 
Σικυῶνα---ἑσπέραν. 

καθ᾿ Ν. Οὐδἴοιι κατά. 
19. καρπουμένους] Εἰχ Αρθ51140 2, 

1. 8446 Κόρινθον δὲ προσειληφότας. 
5ΟΗΝ. 

Τενέαν ΚΟΡΡΘπ5. [Δ01Ὶ Τεγέαν, 
αἰ Τενεάτης ἴῃ. Τεγεάτης ἀΘρΤανδίμτη 
παῖγαῦ ϑίσαθο 8, Ρ. 3880. Δ 1056, αἱ 
νἱἀθίαγ, δατη ΑρΘϑ]αιιΒ τὰ στενά. 

τὰ ἀνοικοδομηθέντα] ἴπ Αρα8. εϑβί 
τὰ ἐπὶ τῷ Λεχαίῳ τείνοντα τείχη. Ρ]ὰ- 
[ΔΎΟ ῆτι8Β Αρθβ. 6. 21. ΒΠ]Ρ]ΠΟἸΓῈΓ τὰ 
μακρὰ τείχη. ΞΟΗΝ, 



Α.Ὁ. 
292. 

Φ 22 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΣ ΙΒ. 6. 

- Α , Ν 4 

αὐτῷ καὶ ἁδελφὸς Τελευτίας κατὰ θάλατταν, ἔχων τριήρεις 
Ἀ ’ Σ δ᾽ , ψ.. ἦγε ᾿ ’ Ψ “ 

περὶ δώδεκα: ὥστε μακαρίζεσθαι αὐτῶν τὴν μητέρα, ὅτι τῇ 
« : ι κ Ἔ ν , κ᾿ 

αὐτῇ ἡμέρᾳ ὧν ἔτεκεν ὁ μὲν κατὰ γῆν τὰ τείχη τῶν πολεμίων, 
ες Α Ν Ν ἴω Α Ν ’ὔ “ Ν ’ 

ὁ δὲ κατὰ θάλατταν τὰς ναῦς καὶ τὰ νεώρια ἡρῆκε. καὶ τότε 
Ἁ “ ’ δ... ’ “ ᾿Α ι 

μὲν ταῦτα πράξας ὁ ᾿Αγησίλαος τό τε τῶν συμμάχων στρα- 
“΄᾿ Ἁ Ἁ Ἁ 357 3 ’ 

τευμα διῆκε καὶ τὸ πολιτικὸν οἴκαδε ἀπήγαγεν. 

ΚΕΦ. ΚΕ. 
“". ’ [χ4 

Ἔκ δὲ τούτου Λακεδαιμόνιοι ἀκούσαντες τῶν φευγόντων ὅτι 
ἘΠ" “ ’ ’ Α Ἁ ΠΣ ἢ Α ᾽ὔ 

οἱ ἐν τῇ πόλει πάντα μὲν τὰ βοσκήματα ἔχοιεν καὶ σώζοιντο 
ΩΝ εἶ “ ’ 

ἐν τῷ [Πειραίῳ, πολλοὶ δὲ τρέφοιντο αὐτόθεν, στρατεύουσι 
’ ’ ’ ἤ ᾿ 

πάλιν εἰς τὴν Κόρινθον, ᾿Αγησιλάου καὶ τότε ἡγουμένου. καὶ 
ὌΥ͂ “ ᾿Ὶ ων 2.5 ΝΡ ᾿ Ν " ᾿ Ἁ 3 

πρωτον μεν ἦλθεν εἰς Ἰσθμόν καὶ γὰρ ἢν Ο μὴν εν ᾧ 
Π 

ἸΙσθμια 
“ “ “ Α 

γίγνεται, καὶ οἱ ᾿Αργεῖοι αὐτοῦ ἐτύγχανον τότε ποιοῦντες τὴν 

Αι 

αὐτῷ καὶ] αὐτῷ Ὦ. 
ἀδελφὸς Β.Ο.}).1}. σοττεοῖαϑ, Ε.1. 

ΡΓῸ ἀδελφὸς, αἱ αἸχίτηιι8Β 84 4,1, 40. 
Οδίεθγι ὁ ἀδελφός. 

νεώρια ἥρηκε] ΡΙαΐΑγομι5 ΑΡΘ81]. 
6. 21: Αὐτὸς μὲν ἤρει κατὰ γῆν τὰ 
μακρὰ τείχη, ταῖς δὲ ναυσὶν ὁ Τελευτίας, 
ὉὈῚ Ἰορθηάππη 6888 τὰς δὲ ναῦς Ἰδτη 
ΟἸτη [,Θομ αν δα ἢ. 1. πηοηιί. 
ΦΟΗΝ. ΝΠ τηπίδπαπιηι 6586. 8η]- 
τηδα νοῦ ΟΠ οἔθυιιβ. 

οἴκαδε ἀπήγαγεν) ΑρΘΒ11118 ἀοΤη Τὴ 
γϑᾶάθχ Ηνδοιηςηϊα οο]θ γανιῦ, πὖ Χο- 
ΠΟΡΠΟΙΓ8Β ΑρΘβ]δῖβ τηοπμθῖ. [ἰρΊτΓ 
ἀθίποθρθ ΠΟΥ 5 ΘΧΟΥΓΙΥ ΔΠΏΠΊ8, Ὁ] 
ἄθπιιο δὰ Ηγδοϊπίῃϊα γοἀθιηΐ [,866- 
ἀφοιηοη]ῖ, αὖ τοοΐθ τηοπαὶῦ 1) οαννο] 118. 
56α 15 πδιταία οτηηΐα ἃ Ὁ ᾿Π1610 ὉΠ] 
ΔΏΠΟ 38. ΟἸγτρ δα 8 οὐ. σοπ ΠΙΡαϊ : 
ΤΩΙ] ρούϊπι8 ΠΟΥ 5 ΔΠΠῚ1Β 6586 νἹἀθίαγ. 
5ΟΗΝ, 

1. Λακεδαιμόνιοι Β.Ὁ.}).Ε.1.1.. οἱ 
ΒΌΡΓΤΑ ΒοΥρίο ΠΙρΡΥ8. οἱ Εἰ. (ὑδίθυὶ 
οἱ Λακεδαιμόνιοι. 

ἀκούσαντες] ἀκούοντες Β.1., ἔοτ- 
4556 Τϑοία8. Ια. 4, 8, 12. 

τῶν] τὰ τῶν Β.1).1.Ν. τοὺς τῶν Ε. 
οἱ ἐν τῇ πόλει] ()ὐπποπίδτη ἴῃ Αρεβὶ- 

Δ0 2, 18. εδβϑύ τοὺς Κορινθίους, τηοῃϊίιι 
ΠΘΟηΟΪαν} Δ4 14] οπηββιιπὶ ἱπ ΠΡ τῚΒ 
ΔΤ σα] οἱ. ΒΟΉΝ. 

Πειραίῳ) 'ΓΜογάἸ465 8, το: Πει- 
ραιὸς (816 1116) τῆς Κορινθίας ἐστὶ λιμὴν 
ἔρημος καὶ ἔσχατος πρὸς τὰ μεθόρια 
τῆς Ἐπιδαυρίας. Ἰίαηθια δα Βἰπιιπὶ 
ΘΔΥΟΠΙΟΘΌΠΙ ; σατῃ ίτγαθο ΡΊ ΘΌχα οἰ ΠῚ 

Ηδετθο εὐ (ὔποα δα Οὐ ββϑοιι πη ΒΙ ΠΌΤΩ 
βίαϊαδί, αὖ οἴ ᾿ρβιαπη Πιθοποοατη. ΙρΊίαΣ 
Ῥδ]τηθτ5 Ἐχογοῖϊ. Ρ. 72. δα ἤπης 
ποβίσχαμηῃ ἸοσαΠ ΒΒΡΙ α΄ [1556 σ6- 
τηϊηυτη (ὑοτ] ΙΔ ΟΌχη ΒΘΙ ΓΘ 1ΠῚ, ᾿ΠΠ ΠῚ 
δα δαγοηϊσιπῃ, δἰΐθγαση δα (ΥἸΒΒοθ τη 
Βηατη. Π)6 Ηρτδοο να ᾿ηἴτα δα ᾧ. 6. 
5ΟΗΝ,. πειραιῶ (81:6) Υ. 

τρέφοιντο αὐτόθι) Οὐ 510 ἴῃ ἀρθ- 
51180 πάντα μὲν τὰ κτήνη ἐν τῷ Πειραίῳ 
σωζομένους, πᾶν δὲ τὸ Πείραιον σπεί- 
ροντας καὶ καρπουμένους---ὅτι Βοιωτοὶ 
ταύτῃ ἐκ Κρεύσιος ὁρμώμενοι εὐπετῶς 
τοῖς Κορινθίοις παρεγίγνοντο, τοοίθ 
Ὑ διβκιβ αὐτόθεν σοΟΥΤΊσογΘ ν]αθίαγ. 
5ΟΌΗΝ. δάθπη οοηΐιβδα ποίανὶ!ς 
ἘΠ Κοηῖτι8 δα (ὐὐτητηθηΐῦ. 3, 6, 12. 
Οοηΐ. νὰγ. βουϊρίασοο ἂρυᾶὰ Ῥαιιβδῃ. 
9; 23, Ὁ; 382, 4. 

ἢν] ἢ Ῥγ. Β. : 
ὁ μὴν] ΜΘηΒ815 ἃ Π]10 βου ρίοσιι πη 

γοίογιιη αἰβοσίθ δηηοίαϊαν, 5βδα ου- 
511 ἰὴ Ιββουῖ, φαατία ἈΑρΌΠΙβίϊοα 
αἀοοσαϊῦ ᾿πο5. 5. ΓΏ]ΟΟΒ π]060 ἴῃ τη6ῃ- 
56 πὶ ῬΔΠΘΠΠτΠΊ, τηοο ἴῃ ΜΕηγΥοΪο- 
ὨΘΠῚ δτιΐ ᾿ΓΠΔΥΡ ΘΟ Π Θὰ πο α 1586. Ἐὰ- 
δύῃ ρ81 6] {γἸθίθυιοὶ, οὖ ΟΠ 
ΟἸγρ δα ιιθ 81 σΟΠΡαΥΘηαγ, ἴῃ 
ΡΥ οἵ ἰθυῖπιπη απθην8 Ο- 
Ἰγιηριδα!θ. ἀπηιπη οοηνθηϊπηῦ. Θυὶ 
ἴῃ Ῥυητπ ἱποϊἀοραηΐ, τηθῆβ Οὐ- 
τἰητἶο Ῥαποῖηο, Αἰμοηϊθηβθὶ Ηβθοᾶ- 
τοι θόθοθθ, Ἐοιηᾶπο «π|10, ΘΟ] Ὀγα- 
Ῥαπίαγ ; αἱ νΘΙῸ ἴῃ ἰου πὶ ὉΠ Πατῆ 
ΟἸγιαρίοιπη σοηνθηϊαηΐ, ν6] δὰ Μιυ- 
ΠΥΟΒΙΟΠ6πὶ (ΑΡΥ]θια) νοὶ δα ΤΠματρο- 



γι 

θυσίαν τῷ 1]οσειδῶνι, ὡς "Αργους τῆς Κορίνθου ὄντος. 

ΟἈΡΟῪ, 226 

ὡς δ᾽ 
ΕΝ ’ Ἁ " ; ’ὔ Α Α 

ἤσθοντο προσιονταὰα τον ᾿Αγησίλαον, καταλιπόντες καὶ τὰ τε- 
᾿ Ἁ Διι.9 ’ὔ , Ν ΄σ ’ ς ’ 

θυμένα καὶ τὰ αριστοποιούμενα μαλα σὺν πολλῴ φόβῳ ἀπεχω- 
᾿] Ἁ Ε) ν Ἁ - μι ’ « ’ ς ’ 

2 ρουν δι Το αἀὄτυ Κατα ΤῆΡνι 6τὶ Κεγχρείας ὁδόν. Ο μέντοι 

νι. , ἄς ον ᾿ , Ὕ- 3 "δ. ’ 
γησίλαος εκεινοὺυς μὲν καίπερ ορων οὐκ εὐοἰιἰῶκε, ΚατΤασκήηνησας 

ἢ, γνῷ κων Ὁ ἴω .] ’ ἴω ΄ε. δα κ ᾿ Φ ε 

δὲ εν τῳ ερῳ αὐυτος ΤΕ τῷ θεῴ ἔθυε και περβρίεέμενεν. εῶς Οἱ φυ- 

γάδες τῶν Κορινθίων ἐποίησαν τῷ [[οσειδῶνι τὴν θυσίαν καὶ 

τὸν ἀγῶνα. ἐποίησαν δὲ καὶ οἱ ᾿Αργεῖοι ἀπελθόντος ᾿Α γησι- 
’ " “ ΄ ἤ » Ἀ " ’ παν 5᾽ Ἁ « 

λάου ἐξ αρχῆς πάλιν Ισθμια. καὶ εκείνῳ τῷ ετεὶ ἐστι μεν ἃ 

τῶν ἄθλων ὃδὶς ἕκαστος ἐνικήθη, ἔστι δὲ ἃ δὶς οἱ αὐτοὶ ἐκηρύχθη- 

3σαν. τῆ δὲ τετάρτη ἡμέρᾳ ὁ ̓ Αγησίλαος γε πρὸς τὸ ΠΕείραιον 

τὸ στράτευμα. ἰδὼν δὲ ὑπὸ πολλῶν φυλαττόμενον, ἀπεχώρησε 

Ποπθῖη (Μα)απι) τϑίθγθ παι να θηΐαγ. 
Ηδης Ὀγονθῖὴ ϑβϑυτητηδπι αἰἸβριζϑίϊο- 
Π18 (ΟΥΒΙΠΙδηδο. ΡοΟϑαϊῦ οἰϊδιη ΜΟΙ. 
5ΟΗΝ. 

τῆς] τοῦ Β.0.Ε.Ε. τοῦ καὶ τῆς 1. 
““Ψια6 ἢ 86 4,8,15.᾿ 5ΟΗΝ, Κό- 
ρινθος σθῆθυθ τηβΒΟ.]]Π0 Δ]]ΘητιΠη ἃ 
ΧΟΠορμοηΐθ. (ὐοηϑίχποῦο διιΐθιη 511η1- 
18 ΠΟ. 2. 112 : ᾿Εστὸν δὲ δύο λόφω 
ἡ ̓Ιδομένη ὑψηλώ. 

καταλιπόντες] ῬΙαϊάτοπυβ ὌσῈ: 
Τὴν παρασκευὴν ἅπασαν ἀπολιπόντες. 
5ΟΗΝ. 

μάλα βογναιιηΐ Β.1).1.ν., οι. 66- 
16]. 

Κεγχρείας ὟΣ: Κεγχρίας ΒΒ. Ε: 
Κεχρίας Ὁ. Κεγχρέας ΑἸα. 

2. κατασκηνήσας] κατασκηνώσας Ἐ. 
ῬΓ. 

αὐτός τε] αὐτὸς Υ͂. 
τὴν θυσίαν ᾿Ἰπΐογ᾽ νοῦβὰβ Β. 
ἐξ ἀρχῆς] ιοάογ. 14, 86. ΒὰὉ 

ΔΏΠΟ 3. ΟἸγπρΙδα. οὔ : Εὐθὺς δὲ τῶν 
᾿Ισθμίων ἐπελθόντων, διεφέροντο περὶ 
τῆς θέσεως τοῦ ἀγῶνος, καὶ πολλὰ φι- 
λονεικησάντων ἐκράτησαν οἱ Λακεδαι- 
μόνιοι, καὶ τοὺς φυγάδας ἐποίησαν θεῖ- 
ναι τὸν ἀγῶνα. Ἦφος 1116, ν 6] 0} ρϑ]ο 
Ροβύ 1π|{Πππ|π| ΒΘ Π]ΟΠ15 [αοΐα, Ὡδυτγαῦ. 
ϑεα ΝΥ Ἔββϑιηρῖιβ Ρ. 710. δατηοπα 
ΘΧ ΠΑΥΤΘΙΟΠΘ ΧΟΠΟΡΠοηΐθα ΠΟη νἹα ΘΓ] 
60 8ῆπο οοἰθγαΐα [586 [50 τη]δ ; 
αυοα 51] νϑ]Ὸ ἰαοία δὰ ἐπουϊηΐ, ἔ1588 
Βϑδουσηάα θὰ ΠΙΡΘΓμα [50 ῃτηϊα; ΠΔΠῚ 
ΡΙπηα οὖ δοβίϊνα ἔυ1556 οθ]θυταΐα 50 
ΟἸγτηρ δα ]8 ουαθααθ ᾿πι στα πὰ. Ραυ- 
Β8}1Ὰ8 83» 10,1 : Οὐ πολλῷ δ᾽ ὕστερον 
τὸν ἀγῶνα. ἔβην» τῶν ᾿Ισϑμίων οἱ ἐπὶ 
Λακωνισμῷ φεύγοντες Κορίνθιοι" οἱ δὲ 

ἐν τῇ πόλει τότε μὲν τῷ ᾿Αγησιλάου 
δείματι ἡσύχαζον' ἀναζεύξαντος δὲ ἐς 
τὴν Σπάρτην, οὕτω καὶ αὐτοὶ μετὰ ᾽Αρ- 
γείων τὰ Ἴσθμια ἀ ἄγουσιν. ἀφίκετο δὲ 
καὶ αὖθις ἐπὶ Κόρινθον στρατιᾷ, καὶ, 
ἐπήει γὰρ Ὑακίνθια, ἀφίησι τοὺς ᾽Αμυ- 
κλαιεῖς οἴκαδε ἀπελθόντας τὰ καθεστη- 
κότα τῷ τε ᾿Απόλλωνι καὶ Ὑακίνθῳ 
δρᾶσθαι. ταύτην τὴν μόραν δἴο.; ΠΝ 
γνοῦθὰ ἀφίκετο δὲ καὶ αὖθις ἐπὶ Κόριν- 
θον στρατιᾷ πονδτη ΑΡρΘ511α] Θχρβαϊ- 
ΤΠἸΟΠΘΠῚ ν]ἀΘΠΓΓ ΒΙρΉ ΔΓ, ὨΪ5] αἸοαΒ 
Ῥαυβαηίδτη ἴῃ ἱπίογργθίαπο Χοηο- 
ῬΠοπίθ ἃ [θῃΊΡΟΥΘ ΔΡΘΓΥΆΒ556 : πθς Ρ]α- 
[ΔΥΟ 5 ἴῃ ΑΡ6851]1. 6. 21. ῬυΪΟΥθ οἵ 
ΒΘΟΘΠ ἤδη ΘΧρΘα ΟΠ ρΙη αἰἸβιϊηχὶϊξ, βεα 
οοηξααϊς, Οὐπῖ, Μδηβο ὥὅραγίδο νο]. 2, 
Ῥαιῦ. 2, Ρ. 107 5644. ϑΒΡΙΟΙΟΠΘΙ 
δαροῖ ἀθ ζοπηροτο απο ΧοπορΠοη ἰπ 
Αρθβ118ο γϑάϊδιιπη 6]5 δα Ηγδοϊ μία 
τηθιηοῦδαΐ, Ὁ] Η!βίοτια (ἀγθθοα βιιρτα 
ὲ ἃ. ἢ ἤπθ δύσῃ οχη δῖε. Ψ πα]οϊατη 
αἸΠΠΟ16 δος 11πΔ ααοα Ἰρπογαίαγ 
ΗἩγδοιηίηϊα ἀηπιια ἢ ὈϊΘΠηϊα δαΐ {11-- 
ΘΠηΪᾶ {ουϊηΐ βαστᾶ. Ρ]αίδγοῃιιβ 1ο- 
αὐτὴ ποϑίγιιπη 516 Το. : Καί τινες 
μὲν ἐνίκησαν πάλιν, εἰσὶ δ᾽ οἵ νενικηκό- 
τες πρότερον, ὕστερον ἡττημένοι ἀνε- 
γράφησαν, α΄} [ΔΙΏΘΠ ΠΟΙ 5απΐ δρπα 
ΧΟΠοΟΡΠοπμίοιη. Ἰ)θπῖαιθ ΑΥΙΒΠ 68 
ἘΕἸευβίη. Οταΐ, Ρ. 452: Εἰς Ἴσθμια τὴν 
αὐτὴν θεωρίαν ἦ ἦγον μὲν ᾿Αργεῖοι, ἢ ἤγον 
δὲ Κορίνθιοι τοῖς ὅπλοις οἱ ἕτεροι τοὺς 
ἑτέρους κρατήσαντες. ΝΟῊ 58{15 86- 
οπγαίθ. ὅΟΗΝ, 

δὲ ἃ] ἃ Ἰηΐον νϑυύβαβ Β. 
4. Πέραιον ἢϊο οἱ ᾿ηῖτὰ Β. (αὶ 

Πειραίῳ 5. 5; Πέραιον 10) σὐπὴ 11ὈΓὶ8 
Αρββι]αὶ 2 2, 18 8564. Πήραιον Ἰηΐτα Εἰ. 

[3] 
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Ὁ ὩΝΨ Α Ἁ ΕΣ ς ’ ζω ’ Ἢ δ“ 

μετ᾽ ἄριστον πρὸς τὸ ἄστυ, ὡς προδιδομένης τῆς πόλεως" ὥστε 

οἱ Κορίνθιοι δείσαντες μὴ προδιδοῖτο ὑπό τινων ἡ πόλις, μετε- 
’ὔ Ἁ ᾿Ὶ ’ Ἁ - ’ - ΄“ 

πέμψαντο τὸν Ἰφικράτην σὺν τοῖς πλείστοις τῶν πελταστῶν. 
“΄ι- Α 

αἰσθόμενος δὲ ὁ ᾿Αγησίλαος τῆς νυκτὸς παρεληλυθότας αὐτοὺς, 
- ’ ο “ε"ὕ͵ . νὴ 5 κ Γ ι 
ὑποστρέψας ἅμα τῆ ἡμέρᾳ εἰς τὸ ΠΕείραιον ἦγε. καὶ αὐτὸς μεν 

Ἀ Α Ἁ ’ ’ὔ Α ν » ἢ ᾿] ’ " ’ 

κατὰ τὰ θερμὰ προῆει, μόραν δὲ κατὰ τὸ ἀκρότατον ἀνεβίβα- 

σε. καὶ ταύτην μὲν τὴν νύκτα ὁ μὲν πρὸς ταῖς θερμαῖς ἐστρα- 
’ «ς Α , Ἁ 5, ὅ Ψ ’ »᾿ Α 

4 τοπεδεύετο, ἡ δὲ μόρα τὰ ἄκρα κατέχουσα ἐνυκτέρευεν. ἔνθα δὴ [4] 
Α ἌΝ] ’ ΄“΄ ’ 3 Ψ ’ 9 ,’ ΄“ 

καὶ ὁ ᾿Αγησίλαος μικρῷ, καιρίῳ δ᾽ ἐνθυμήματι εὐδοκίμησε. τῶν 

γὰρ τῆ μόρᾳ φερόντων τὰ σιτία οὐδενὸς πῦρ εἰσενεγκόντος:- 
΄ Ω " Ἀ 

ψύχους δὲ ὄντος διά τε τὸ πάνυ ἐφ᾽ ὑψηλοῦ εἶναι καὶ διὰ τὸ 
’ ο ᾿ ’ Ἁ Ἁ ς ’ 4 υ ’ 

γενέσθαι ὕδωρ καί χάλαζαν προς τὴν ἐσπέρᾶν, καὶ ἀνεβεβήκε- 
᾿ ἂἋ " ᾿ ’ , ε ’ ᾿] 4 οἶἷν ᾿ 

σαν δὲ ἔχοντες οἷα δὴ θέρους σπειρία, ῥιγούντων δ᾽ αὐτῶν καὶ 
" ’ 9 ’ὔ Ἁ ᾿ ὃ - ἡ 4 ; « Ξ.Δι. ’ 

ἐν σκότῳ ἀθύμως πρὸς τὸ δεῖπνον ἐχόντων, πέμπει ὁ ᾿ΑΙγησι- 
“ Α 

λαος οὐκ ἔλαττον δέκα φέροντας πῦρ ἐν χύτραις. ἐπεὶ δὲ ἀνέ- 
[2 

βησαν ἄλλος ἄλλη, καὶ πολλὰ καὶ μεγάλα πυρὰ ἐγένετο, ἅτε 
σ᾿ .ἶ 

πολλῆς ὕλης παρούσης, πάντες μὲν ἠλείφοντο, πολλοὶ δὲ καὶ 
Ε" ’ 9 -" ΄. Ἁ Α " ’ ΑἉ Φ Α “ 

ἐδείπνησαν ἐξ ἀρχῆς. φανερὸς δὲ ἐγένετο καὶ ὁ νεὼς τοῦ [Ποσει- 
- , “ κ , τ δ 1.5. ἘΝ δὲ ἐν ’ νιν 

δῶνος ταύτη τῇ νυκτὶ καόμενος᾽ ὑφ᾽ ὅὃτον ὃ ἐνεπρήσθη οὐδεὶς 

μετ᾽ ἄριστον πρὸς τὸ ἄστυ Α.Β.0.Ὁ. 
ΕἾΝ. (Οὐδἴθι πρὸς τὸ ἄστυ μετ᾽ ἄριστον. 

4. μικρῷ Β.}).Ε. ργ. ΕΠ. Οὐδίοσὶ 
μικρῷ μέν. ΑπδὍ. 4, 8,9: ᾿Ενταῦθα 

ὑπό τινων ἡ πόλις Β.)... Οὐδίοι ἡ 
πόλις ὑπό τινων. 

ὡς προδιδομένης) [ἡ Αρθ51180 οϑῦ: 
Φυλαττόμενον, ὡς ἐνδιδομένης τῆς πό- 
λεως, ἐξ ἀρίστου μετεστρατοπεδεύετο 
πρὸς τὸ ἄστυ. (Οὐδίογατη ἦκα Ρου πο 
ὨΔΥΓΑΙΟ ῬΟΪγ θη 3, 9, 43. Αυδπη 
ΒΌΡΓΑ δ( ς. 4. ΔΡΡοΟΒ1, ρϑαϊαπὶ ἢ}- 
ψ γβα ἃ Χϑοπορθοπίοθ. 5ΟΗΝ, 

αἰσθόμενος δὲ] Αροδιϊαιδ: Αἰσθό- 
μενος δὲ ὑπὸ νύκτα βεβοηθηκότας ἐκ 
τοῦ Πειραίου εἰς τὴν πόλιν πασσυδὶ--- 
αἱρεῖ τὸ Πείραιον ἔρημον φυλακῆς. ΒΕ πὸ, ψπεῖρ ρημον φυλακῆ 

θερμὰ] Μογμβ ἰηἰθυργοίαϊι. ΠΟ 
τ μα 6Δ]148, 884. Δηρτιϑίϊαβ, ΘΧΘΠΊΡΙΟ 
᾿ΓΒΟΓΙΠΟΡΥ Δ τα τηοΐμ8, οὗ ἡαἷὰ ᾿πῆγα 
δ. 8. 6Χ Π15 ὑπϑυτηῖβ δναάιιηΐῦ π᾿ οδγη- 
Ρὰπι Ραϊθπίθμμ. ἃ δαιιδδ οδ] 80 
Ἰοοαπη Ὠάθθγθ Ῥούιιθυιηῦ ἴῃ τηοηΐθ, 
ααθιηδατηοάττη οἱ δηρτιβίϊδο, ΒΟΗΝ. 

προΐει Β.1).1. Οδίουὶ παρήει. 
ταῖς θερμαῖς Β.0.}.Ε.1. 

τοῖς θερμοῖς. 
ἐνυκτέρευεν] ἐνυκτέρευσεν Β..Ε. 

Π ν 

ἦν ὄρος μέγα, πρθαέιατ ιν δὲ, ΌΙ μὲν 
δαάοθαῦ ϑομποιαθγιβ. 

τῇ μόρᾳ οτι. Ἀ. ΟΕ Ε.1. ΑἸα. 
ἑσπέραν] ὑστέραν Β. 
ἀνεβεβήκεσαν) ΤΛΌΤΙ ἀναβεβήκεσαν, 

αὖ ΑΠΔ0. 5, 2, 15, ἀναβεβήκει. 
σπειρία] γ δι πθπα ΘΘΠῸΒ ΘΠ. 118 

αὐ δοϑίνιιπι ἔμπϊβθθ Ἰοοῖβ ἢϊς αοοθρί. 
Αὐὐδιητηδῦϊοὶ νθύθυθϑ ΒΙΠΊΡ] Οἴου ἱμά- 
τιον ἸΠίογΡγθίΔ ΗΓ, οἱ ἴογαχμη ΑΥΠΘΏΪ5 
τηθιηοσδηΐ ἔμα15586 ἀγορὰν σπειρόπωλιν 
αἸοίαιη. Ῥο]]χ 7, 8. Οδἴθγυση 6 
ΤηΪ 1118 Ὠ18 νἱἀθ αυθᾶτη ρα α6 Χο- 
ΠΟΡΠΟη Ἰἰαπάθιη ἄρθβιϊαο σομϑρισαΐῖ. 
5ΟΗΝ, Βοιθοπάστη νἹάθυὶ σείρια, 
αυοα Οτδιηπηδί!ο]8 οϑὲ ἀνδρεῖον θέρι- 
στρον, Αἰχὶ δα ϑίορῃ. 1 Ππ68.ν. Σπειρίον. 

ἀθύμως πρὸς τὸ δεῖπνον] ΕΘ πο- 
Ἰοραηΐ, τϑοίθ ᾿πἰθυργοίαϊι. Μο,ΊΒ. 
5ΟΗΝ. 

ἐπεὶ] ἐπειδὴ Β. 
Ποσειδῶνος] (ὐὐ! ᾿δίμτηι8. οἵ Ἰυαὶ 

᾿ϑ0τηϊοὶ βδουὶ ογαηῦ. 5ΟΗΝ, 
καόμενος] ΓΛΌΓῚ καιόμενος. 



λ08: 

᾿ 

ἘΣ ΑΙΘΑΡΟΥ. ΦΩδ 

5 ᾽ Ἀ δὲ Ε θ δ,» ΄σ Π ’ Ν Ε " ’ » Α 

οἶδεν. ἐπεὶ δε ἤσθοντο οἱ ἐν τῷ {Πειραίῳ τὰ ἄκρα ἐχόμενα, ἐπὶ 
κ ΟἿ. ᾿᾿  . 9 , ᾿] Α ὦ, ’ 

μὲν τὸ ἀμύνασθαι οὐκέτι ἐτράποντο; εἰς δὲ τὸ Ηραιον κατέφυ- 
Α » Α - Α ΄ Α ς ,ὔ Α “- 

γον καὶ ἄνδρες καὶ γυναῖκες καὶ δοῦλοι καὶ ἐλεύθεροι καὶ τῶν 
, Ν - "5 , Α ᾿ Α “ 

βοσκημάτων τὰ πλεῖστα. καὶ Α γησίλαος μὲν δὴ σὺν τῷ στρα- 
,ὔ Ἀ ’ " ’, Ἢ ς Α ;; [ ’ 

τεύματι παρὰ θαλατταν ἐπορεύετο" ἡ δὲ μόρα ἅμα καταβαί- 
-ι Α - “- 

νουσα ἀπὸ τῶν ἄκρων Οἰνόην τὸ ἐντετειχισμένον τεῖχος αἱρεῖ, 
Α Ἀ ο ’; ΝΜ Α ’ Α ε »-“ο 9 ὔ ΄ 

καὶ τὰ ἐνόντα ἔλαβε, καὶ πάντες δὴ οἱ στρατιῶται ἐν ταύτη τῇ 
Α -ι ’ 

ἡμέρᾳ πολλὰ τὰ ἐπιτήδεια ἐκ τῶν χωρίων ἐλάμβανον. οἱ δ᾽ ἐν 
“΄“΄ Ἣ ,ὔ Π ’ ἐξ 3 “Ψ Ἂ Ν ’ 

τῷ ᾿Ηραίῳ καταπεφευγότες ἐξήηεσαν, ἐπιτρέψοντες ᾿Δ γησιλαῳ 
“ Μ“ ,ὔ ᾿Ὶ “-“ ς »"» δ΄) Α “ 

γνῶναι ὃ τι βούλοιτο περὶ σφῶν. ὁ ὃ ἔγνω, ὅσοι μὲν τῶν 
᾿ ῪΝ “- 9, 

σφαγέων ἦσαν, παραδοῦναι αὐτοὺς τοῖς φυγάσι, τὰ δ᾽ ἄλλα 

[5] 

“κι ΄ι ’ 

6 πάντα πραθῆναι. ἐκ τούτου δὲ ἐξήει μὲν ἐκ τοῦ Ἡραίου παμ- 6] 
- », “- 

πολλα τὰ αἰχμάλωτα᾽ πρεσβεῖαι δὲ ἄλλοθέν τε πολλαὶ παρῆ- 

σαν καὶ ἐκ Βοιωτῶν ἧκον ἐρησόμενοι τί ἂν ποιοῦντες εἰρήνης 
« ΄ Α 

τύχοιεν. ὁ δὲ ᾿Αγησίλαος μάλα μεγαλοφρόνως τούτους μὲν 
Ὧν. ὁ κα 9. δ.» Ι ’ “ ’ ’ 

οὐδ ὁρᾶν ἐδόκει, καίπερ Φάρακος τοῦ προξένου παρεστηκοτος 
ΕῚ - ΦΨ ’ Ἢ ’ ᾽ ψι ΄“ Α Ἁ 

αὔυτοις., οπως προσαγαγοι καθήμενος ὃ [γα βι υ1} περι τον 

5. Ἥραιον] Ἢραῖϊον (810) Β. Ουο 
δοσοηΐι 1ηἴτα ΟἸΏΠ6Β5 οὖ 8111 4110]. 

παρὰ] περὶ Α.Ο.Ε)., αὐ νιἀοίαγ, 
ΑἸΙΑ., οοττιρθηΐθ 1. 

θάλατταν] θάλασσαν Ἐ. 
Οἰνόην) ΡΙΓΘΟΙ σαϑίθ τη. [}η Αρθ- 

51180 οβί : Τὰ τείχη, ἃ ἀνατετείχιστο. 
ὥρα Ρῥγοοίουο ἤᾶπς ΠΟΒίΓΔτη ΘΟ ΟΠΘΙΩ 
ἐνετετείχιστο, οἴ ι] 61 ΠΙΙΓΠΘΙῸ 51η- 
συϊατ. δίσαθο 8, Ρ. 2380. 46 Οοτη- 
(Πῖδοο 5ῖηιπ : Καὶ αἱ Ολμιαὶ, τὸ ποιοῦν 
ἀκρωτήριον τὸν κόλπον, ἐν ᾧ ἥ τε Οἷἱ- 
νόη καὶ ἸΠαγαὶ, τὸ μὲν τῶν Μεγαρέων, ἡ 
δὲ Οἰνόη τῶν Κορινθίων. Τῖνοτβα (- 
πο6 Αἰθσα, ἃ11ὰ Ατρῖνα ἀρὰ Ραιιβα- 
ΠΙΆΤΩ 2, 25. οἴ ΑΡρο]]οάογυτη 2, 9. 2. 
5ΟΗΝ,. 
"5: δὴ Β.0).Ε4, Οὐδίουι πάντες 

ε. 

καταπεφευγότες] καπεφευγότες ὙὟ. 
ΒΙσηθτη 1101} ΒΡῈ Ὶ καταπεῴ. ροηϊ Ο. 

ἐπιτρέψοντες ] Μαῖρὸ [,ΡΟΠΟΪΔν]] 
ἐπιτρέψαντες. Ἐρεῖο, αὖ μαίο. ΘΗΝ. 
ἐπιστρέψοντες Β. 

6. δὲ ΒΟ. ἘΚΕΝ. Οίοσι δή. 
Ἡραίου] Ρ] αἴδγοῃιιβ (Ἰδοιηθη15 α. 

20. ἦἀθ Απίρομο Ῥϑὶοροπηθβϑαμ 1η- 
ΒΥΘΩ͂Ι σπρϊθηΐθ: ᾿Εβουλεύετο γὰρ ἐπὶ 
τὴν ἄκραν ἀναζευγνύναι τὸ Ἡραῖον, κἀ- 

κεῖθεν εἰς Σικυῶνα πλοίοις περαιωθῆναι 
τὴν δύναμιν. Ἰάνϊὰβ 52, 22: Ρτο- 
ΤΩΟΠΓΟΥΠ)] δύ δαάγθϑιιβθ ΘΙΟΥΟΠΘΠῚ 
ΨΌΠΟΠΪ5, 48Π| νοοδηῦ ΑΟγεθδτη, [ἢ 
δΙύπτη ΘΧΟΌΓΓΘΗΒ ; ὑγα]θοίπβ ᾿π46 ο- 
ΤΊ ΠπΠἢὰ βαρίθπη τη}}1ἃὰ ἔθιτηθ ρᾶ8- 
ΒΌΠΤΓΙΗ.--- ΙΓ δῖ [ΘΓ ἃ (ὑΟΥ] ΠΓΠ0 Ἰοτη- 
ὈΪ, 41 ρῥγϑθβϑι αἸππὶ ἃ δοοθρίαιῃ ἴ,6- 
ΟὨδοιτη {Γ8]1Οογθηῦ. [ςοσατη Ρ] αἰ ΟΠ 115 
ἴῃ ΟἸθοιηθπθ ο. 26: Τὰς κλεῖς ἀξιῶν 
τοῦ Ἡραίου λαβεῖν, ὅπως ἀπαλλάττοιτο 
τῇ θεῷ θύσας---καὶ τῇ θεῷ θύσας ὑπὸ 
τὸν νεὼν κεκλεισμένον. 5 ΗΝ, 

αἰχμάλωτα] αἰχμάλωτα φέρων ΝΥ. 
πολλαὶ οἵα. ΔΚ. ΑἸα., “σοΥΙΓ- 

ϑεοηίε 1. 
μεγαλοφρόνως] Ρ]αίδτοθι8 : Οἰόμε- 

νος τότε συμφέρειν ἐνυβρίσαι. Ν᾽ εὐθτιπη 
ἐδόκει οϑῦ δἰηνμίαδαί. ΟΗΝ, 

Φάρακος] 1,ΔοΘαςοΙη 011, 416 ΠῚ ἢδα- 
ΔΥΟ τη τηθιηογαν! Νοβίοσ ὅΟΗΝ, 

τὸν λιμένα ἰ,Θοποίαν 8, τθοΐρ, ραΐο. 
ΘΟΙΘ θα ΡῬογΐτι8. ΟἸΓΟυ] ἀΔΥῚ ἴοτΟ, πᾶ- 
ψ Δ] 1015 οὐ ΠΟΒΡ 15 τηθγοαίοσιη. Ηος 
δϑί οἰκοδόμημα κυκλοτερές. ὅΟΗΝ. 
τὴν λίμνην Β. 1. (Οὐδίουι λίμνην. 
Λιμὴν ἴῃ λίμνη σοΥγπρίππι ἀρυα Ραι- 
ΒΆΠ: 2, 2. ΖῚ Ὁ; 25) 7. ΠΟΙΆΜΙ ῬΓΕΘΙ. 
22. 

ῳ 
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΄-ι Ἀ ’ 

λιμένα κυκλοτεροῦς οἰκοδομήματος ἐθεώρει πολλὰ τὰ ἐξαγόμενα. 
-ι Α ’ “ Ἁ ΄ “ 4 “- [2 

τῶν δὲ Λακεδαιμονίων ἀπὸ τῶν ὅπλων σὺν τοῖς δόρασι παρη- 

κολούθουν φύλακες τῶν αἰχμαλώτων, μάλα ὑπὸ τῶν παρόντων 
Ἁ “΄ ΄ 

θεωρούμενοι" οἱ γὰρ εὐτυχοῦντες καὶ κρατοῦντες ἀεί πως ἀξιο- 

7 θέατοι δοκοῦσιν εἶναι. ἔτι δὲ καθημένου ᾿Αγησιλάου καὶ ἐοικότος [γ] 

ἀγαλλομένῳ τοῖς πεπραγμένοις, ἱππεύς τις προσήλαυνε καὶ 
ΤᾺ Ε] “ ἐδ “- ΄“φῃ{ ε Ἀ -“- κ 9 ’ 

μάλα ἰσχυρῶς ἱὸροῦντι τῷ ἵππῳ. ὑπὸ πολλῶν δὲ ἐρωτώμενος 
9 ’ “. ΄- 

ὅ τι ἄγγελλοι, οὐδενὶ ἀπεκρίνατο, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἐγγὺς ἣν τοὺ 
ἈᾺ, Χ ’ θ , “ Α ΄“ κ{' ᾿ ν 

γησιλαου, καθαλαμενος ἀπὸ τοῦ ἵππου καὶ προσδραμὼν 
Ἂ. λας ; Ἁ “ ’ Α ἮΝ ᾿ , Υ “4 

αὐτῷ μάλα σκυθρωπὸς ὧν λέγει τὸ τῆς ἐν Λεχαίῳ μόρας πάθος. 
ς δ᾽ ς ΕΣ Ἰθύ ᾽ -“ δὴ " ὃ ᾿ Ἁ δό 

Ὁ ὃ ὡς ἤκουσεν, εὐθὺς τε ἐκ τῆς ἕόρας ἀνεπήδησε καὶ τὸ δόρυ 
39 Ἁ ἢ Α ΄- Α Α “ 

ἔλαβε καὶ πολεμάρχους καὶ πεντηκοντῆρας καὶ ἕξεναγοὺς καλεῖν 
Ἁ ’ 3: ὯΝ Α ο “ 8 τον κήρυκα εκελευεν. ὡς δὲ συνέδραμον οὗτοι, τοῖς μὲν ἄλλοις [8] 

χω ΕῚ ’ ΄ 

εἶπεν, οὐ γὰρ πω ἠριστοποίηντο, ἐμφαγοῦσιν ὅ τι δύναιντο 
“ Α ’ " ᾿ Α “- - ἥκειν τὴν ταχίστην, αὐτὸς δὲ σὺν τοῖς περὶ δαμοσίαν ὑφηγεῖτο 
ς ’ Ἁ ε ᾿ 

ἀναριστος. καὶ οἱ δορυφόροι τὰ ὅπλα ἔχοντες παρηκολούθουν 
“σι. ΄. Α « ’ὔ “ σπουδῆ, τοῦ μὲν ὑφηγουμένου, τῶν δὲ μετιόντων. ἤδη δ᾽ ἐκπε- 
’ 9 “ Α Α Α “ 

περάκότος αὐτοῦ τὰ θερμὰ εἰς τὸ πλατὺ τοῦ Λεχαίου, προσε- 
’ « “- - ς ’ 

λάσαντες ἱππεῖς τρεῖς ἀγγέλλουσιν ὅτι οἱ νεκροὶ ἀνηρημένοι 
Ε « 3,,.κ Α “ 

εἴησαν. ὁ δ᾽ ἐπεὶ τοῦτο ἤκουσε, θέσθαι κελεύσας τὰ ὅπλα καὶ 

ἀπὸ τῶν ὅπλων] Εἰ οαϑβίτ15. [[Π0 1ῃ ἐμφαγοῦσιν͵ (ὐχπ Β᾽ρ ἸΠοαίοΠ6 ο6- 
Ἰοςοὶβ βίη! 5 ΤῊ65. ϑίθρῃ. ν. Ὅπλον, 
Ρ. 21ιοιῖ Α.1 δΙάθ ᾿ΐθσατη Ἰαπάθιη πῃ- 
αἴααθ σοπααϊβιΐαπη 1 ,ΔΟΘαἀΘ ΠΠΟὨΙΟΓΌΤΙΗ. 
5ΟΗΝ. 

μάλα] μᾶλλον ΚΝ. 
εὐτυχοῦντες] εὐστοχοῦντες Υ. 
7. πεπραγμένοις ἴῃ ᾿ἰΐαγα Β. 
ἱππεύς τις ἱππεύς τε Α.Ο.Ε.Εἰ, ΑἸΑ., 

ΘΟΥΤΙρΘηΐθ Ι 
ἰσχυρῶς ἱδροῦντι] ἀξον ἱδρῶντι 

Β. ἱδροῦντι ἰσχυρῶς 
τοῦ οἵα. ΔἈ.ΟὉ.Ε. Ε. ΑἸ]α., σοΥτῖ- 

σϑηίθ 1. 
καθαλάμενος 1). ΕΝ, καθαλλόμενος 

ΒΒ. Οὐδίεγὶ καθαλόμενος. 
ὁ δ᾽ ὡς] ὅπ᾽ ὡς Α.1Ὁ. ΑἸα., σουτὶ- 

Βοηΐθ 1. 
πεντηκοντῆρας ] [ΛΌὈΤΊ πεντηκοστῆρας. 

ψ ὰ. Δηποῦ, 86 5) 52 .28;: 
8, ἠριστοποίηντο ΒΟ. ΈΟΝ. ἡρι- 

στοποιίεντο, πε ἸηΐΘΥ ο οἱ π᾿ αἀάϊίο, Εἰ. 
Οδίοιὶ ἠριστοπεποίοιντο. 

Ἰου ζαῦ]5 ΡΟΠΙ ΙΓ οὔτ ἴῃ ΑΠΑΌΔΒΙ 4, 
2.1; 4. 5». [ἴὰ ἐμπιεῖν ΑὐἸΒίοΡδ- 
Π68 Ρᾷο. 1142. ΕἸΧΘΙΏΡΙ πὶ ὃχ Ρ]ὰ- 
ΔΥΟὮΙ ΠΟ]. ὁ. 12. Ἰαπᾶαν!ς Μοτχιβ. 
5ΟΗΝ. 

δαμοσίαν Μοτι8. [Ό1] δαμασίαν, 
Β.10. αυϊάοθπὶ οὑπὶ ΒΙρη0 ΠΟΙΠΪΠΙΒ 
ῬΓΟΡΙΙΙ. ““δαηΐ οἱ περὶ δαμοσίαν 561]. 
σκηνὴν ΝΕ] τράπεζαν τοῦ βασιλέως, αι] 
ἴπ Ὀ6110 οσοηνϊοῦα ΤΘΡῚ5 αὐπιηῦαν οὗ 1Π 
οοτηϊζαίιι 65 βδαηΐ. [{ὰ Ἰηΐτα 6, 4, 
14. οἱ Χϑθορῃ. ἀθ ΒΘρΡΌΘΙ]. [μἀο6ἅ. 12, 
1; 15» 4. Οδιμογάσιιβ δα Χοπορθοι- 
ἴθιη πίθου ργθίαίι αὐ] θυιΓΟ5. Ῥυϑθίουϊο 
ΤῸρ15. Εοβάθπη νἱἹαάθίαν Ἰπ: 6 ]ΠΊρῸ ΓΘ 
ῬΙαϊΑγο ιι5. ΟἸθοιηθη. ο. ὃ: Καὶ δύο 
τῶν συντρόφων Κλεομένους, οὺς Σαμό- 
θρᾳκας καλοῦσιν, ἐπηκολούθησαν στρα- 
τιώτας ὀλίγους ἔχοντες, ἈΌῚ μόθακας 
σοΥΙρὶῦ Δ Ιοκθη. δα ἔυσρ. Εταρτη. 
ρ,.222..᾿ ΒΟΉΝ. 

κελεύσας ] ἐκέλευσε ἘΝ. 

κῴκν. 



“ὐπὸ πιο σὰ“ 

. 392. πν ἘΠ ΟΛΨΟΥ. ΦΩ͂ 

ἣν ’ ’ ᾿] ’ Ψ -. ’ ᾿Ὶ ’ 9 ᾿Ὶ Α 

ὀλίγον χρόνον ἀναπαύσας, ἀπῆγε παλιν τὸ στράτευμα ἐπὶ τὸ 
“ ΄ ’ 

Ηραιον" τῆ δ᾽ ὑστεραίᾳ τὰ αἰχμάλωτα διετίθετο. 
Α κι ι 

9 Οἱ δὲ πρέσβεις τῶν Βοιωτῶν προσκληθέντες καὶ ἐρωτώμενοι [9] 
ἘΞ ΓῚ 

ὅ τι ἥκοιεν, περὶ μὲν τῆς εἰρήνης οὐκέτι ἐμέμνηντο, εἶπον δὲ ὅτι 
" ’ ’ ’ ο 9 ἈΝ Α ὅ 

εἰ μή τι κωλύοι, βούλοιντο εἰς ἄστυ πρὸς τοὺς σφετέρους 
- Φ τ 

στρατιώτας παρελθεῖν. ὁ δ᾽ ἐπιγελάσας, ᾿Αλλ᾽ οἶδα μὲν, ἔφη, 
“ "5 Α ’ ς - 7 ᾿] Ἁ Ν ᾿] ,ὔ “ 

ὅτι οὐ τοὺς στρατιώτας ἰδεῖν βούλεσθε, ἀλλὰ τὸ εὐτύχημα τῶν 

φίλων ὑμῶν θεάσασθαι πόσον τι γεγένηται. περιμείνατε οὖν, 
», Σ ᾿» Α Ἁ ἰ ΄«“ ,ἢ Ἁ ΕΣ Ἁ ῪὋ ᾿ 9 “- ΒΕ 

ἔφη ἐγὼ γὰρ ὑμᾶς αὐτὸς ἄξω, καὶ μᾶλλον μετ᾽ ἐμοῦ ὄντες 
’; “᾿ὔ Ἁ Υ̓ ᾿] ᾿ ἈΝ ς 9 , 

το γνώσεσθε ποῖόν τι τὸ γεγενημένον ἐστί. καὶ οὐκ ἐψεύσατο, [το] 
᾽ κι “ιε , , - ᾿ ι ’ κ 
ἄλλα τῆ ὑστεραίᾳ θυσάμενος ἣγε πρὸς τὴν πόλιν τὸ στρα- 

Α Ἁ Α ’ ΝΣ , " Ων Ἁ 
τευμα. καὶ τὸ μεν τρόπαιον οὐ κατέβαλεν, εἰ δέ τι ἣν λοιπὸν 
δέ ὃ ᾽ Χ ’ 3 , ες ᾽ κ “ ’ ΄ 

ἕνδρον, κόπτων καὶ κάων ἐπεδείκνυεν ὡς οὐδεὶς ἀντεξήει. ταῦτα 
Ἁ 

δὲ ποιήσας ἐστρατοπεδεύσατο περὶ τὸ Λέχαιον" καὶ τοὺς 
Θ ’ Ἷ ’ ς Α Ἂ;, μον 9 ιν ερας ; 
ηβαίων μέντοι πρέσβεις εἰς μὲν τὸ ἀστυ οὐκ ἀνῆκε, κατὰ 
γ᾿ »" ῇ - 

θάλατταν δὲ εἰς ἸΚρεῦσιν ἀπέπεμψεν. ἅτε δὲ ἀήθους τοῖς 
΄-ι “ Α 

Λακεδαιμονίοις γεγενημένης τῆς τοιαύτης συμφορᾶς, πολὺ 
, ΕῚ κι κ᾿ κ᾿ ἣ τ, ὦ Ἀν Σ 

πένθος ἣν κατὰ τὸ Λακωνικὸν στράτευμα, πλὴν ὅσων ἐτέθνασαν 
5» Ν] Ξ 

εν χώρᾳ ἢ υἱοὶ ἢ πατέρες ἢ ἀδελφοί: οὗτοι δ᾽ ὥσπερ νικηφόροι 
1 1 λα -- ᾿ ἄν )-5 λλ ’ ΄ ᾿] . .θ ͵ Ὁ ’ 

μπροὶ καὶ ἀγαλλόμενοι τῷ οἰκείῳ παθει περιήεσαν. ἐγένετο [11] 
Ἁ Ν “ ᾿ ; “ 4 νι. -“ Τα 

δὲ τὸ τῆς μόρας παθος τοιῷδε τρόπῳ. οἱ Αμυκλαῖοι ἀεί ποτε 

καὶ κλῶν Β.Ο..Ν. ΟΟὐδίριι κυκλῶν. Ἥραιον] Ἢραϊον Β. 
ἀπεδείκνυεν ὡς οὐδεὶς ἀντεξήει] Ηος διετίθετο] ἵγεπαοῦαί. ὃϑὲὶς Ἰΐθγυτη 

συνετί- ἱπῖτα Ὁ. 8, δ. 2,(. 5ΟΗΝ. 
θετοῖῦν. 

9. ἐμέμνηντο] ἐμέμνητο Υ. ““ῬΙὰ- 
(ΔΥΌ 15 Δα α1 ἀνθυβρίζοντες." ΞΟΗΝ, 

μή] μή κε 
ἄστυ Β..Ε.1.ν. Οίουὶ τὸ ἄστυ. 
ἀλλὰ Β.).Ε.1. (Οεἴειϊ ἀλλὰ τί. 
ὑμῶν ΡΙῸ ὑμεῖς, φρο οδ ἴῃ ΠΠΠγ]5, 

ΒΟΙΡΒῚ οὐτὴ Μοτο οχ Ρ] αΐγο ἢ Αρο- 
51120 6.22. 0 ΗΝ. 

περιμείνατε οὖν] περιμείνατε . 
' ὑμᾶς αὐτὸς Β.Ο. ἘΌΝ. Οὐδίοει αὐ- 

τὸς ὑμᾶς. 
ΤΟ. οὐ κατέβαλεν ΤὙῪΟΡ ἜΘΟΥ ΓῚ 58Πη0- 

ϊζαύθ πη πη] {15 ΘΧΘΠῚΡ]15 ἀοιποπβίγαν! 
Βτοάξουιβ Μῖβο. 5. 29. ΒΟῊΝ. 

κατέβαλεν] κατεβάλετον,. 
καὶ κάων ΘΠ ΠπΟρῖτ5 δὰ ῬΠδΪαυ. 

Ρ. 223 οἱ ΔΙ Κομαγ. δα (8]}Π[1π|. ΕἸορ. 
πι δ, υὐ 5, 2,26: 4, 6,12; 8; 2, 20. 

8165 Θχρυθεϑιῦ Ρ] αὐαγομαβ : ̓Ἐξελέγξας 
τοὺς Κορινθίους ἀμύνεσθαι μὴ τολμῶν- 
τας. Ἐαηυϊάρθμη ἐπεδείκνυεν τηδ] τη 
βουρίπιη. ΘΟῊΝ, βδις Β.}).Ε. ὑπε- 
δείκνυεν Υ. σα 

ἐστρατοπεδεύσατο] ἐστρατοπεδεύετο 

Θηβαίων ΒΒ. (ὑδίεγἹ Θηβαίους. 
οὐκ ἀνῆγε] ἴ,ορεπάπηη ρᾳαΐο οὐκ 

ἀνῆκε, ΟῚ ΡΘΥΠΪβιύ, αὖ ᾿Π ΓΟΙΓΘΠΐ. 
5ΟΗΝ, Ἀδςρρὶ. 

γεγενημένης  ἀηΐο τοῖς Λακ. ΡΟΠΙΕΥ͂. 
Κρεῦσιν) Κλεῦσιν Κ΄. 
τοιαύτης αὐτῆς Ἰ᾿. 
ὅσων] ὅσον Β. 
11. τοιῷδε τρόπῳ Β.}.ἘΨΕΟΝ. (δέου! 

τρόπῳ τοιῷδε. 
οἱ ᾿Αμυκλαῖοι)] θὲ τηοῖδ πος Ατηγν- 

ΟἸεοθ βιάση νἹὰθ Ν᾽ ΔΙΌ Κοηδν. δα Ησοτο- 
ἀοΐαπηο, 6. [)}6 Η γΔοΙΏ (115 5801715 ΠΛ 1}0] 

ῳ 2 
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" ’ὔ Ψ ἣν , 9 Α Ἁ “ "δ 

ἀπέρχονται εἰς τὰ Ὑακίνθια ἐπὶ τὸν παιᾶνα, ἐὰν τε στρατο- 
’ὔ ’ ΕΝ, 5 “ ΄- Α 

πεδευόμενοι τυγχάνωσιν ἐὰν τε ἄλλως πῶς ἀποδημοῦντες. καὶ 
’ Α Α 9 ’ ΄σ ΄-"φ .} ’ ’ Α 

τότε δὴ τοὺς ἐκ πάσης τῆς στρατιᾶς Αμυκλαίους κατέλιπε μὲν 
“- ΤΩ ᾿. 

᾿Αγησίλαος ἐν Λεχαίῳ. ὁ δ᾽ ἐκεῖ φρουρῶν πολέμαρχος τοὺς 
Α ο Ἁ “ Γ ἢ ’ , Ἁ 

μὲν ἀπὸ τῶν συμμάχων φρουροὺς παρέταξε φυλαττειν τὸ 
“- Ἁ Α ΄σ ΄“- “ Α ΄ σ΄. ’ὔ 

τεῖχος, αὐτὸς δὲ σὺν τῇ τῶν ὁπλιτῶν καὶ τῇ τῶν ἱππέων μόρᾳ 
’ “ Α “ ΄-“Ξ 

παρὰ τὴν πόλιν τῶν Κορινθίων τοὺς ᾿Αμυκλαιεῖς παρῆγεν. 
9 Α ἃ Ἢ - Δ » «ἵ ’ Ἂ ΄σ . 

12 ἐπεὶ δὲ ἀπεῖχον ὅσον εἴκοσιν ἢ τριάκοντα στάδια τοῦ Σικυῶνος, [12] 
ς ᾿ ’ Ἁ “ ς , ο ς ς ’ 5 7 

ὁ μεν πολέμαρχος σὺν τοῖς ὁπλίταις οὐσιν ὡς ἑξακοσίοις απῆει 
’ ᾽ Ἁ Ἁ Δ ’ὔ Ἄ δ « κ 9 ’ὔ Α ἴω 

παλιν ἐπὶ τὸ (λέχαιον, τὸν ἱππαρμοστὴν εκέελευσε σὺν τῆ 
“ [2 Υ ’ 9 Ἂν ’ Α Δ, Ν - ’ 

τῶν ἱππέων μόρᾳ, επει προπέμψειαν τοὺς Δμυκλαιεῖς μέχρι 
ἣν. ἃ ΨΗ͂Ν, ’ ν ’ . Ὁ ; ιν Φ 
ὁπόσου αὐτοὶ κελεύοιεν, μεταδιώκειν. καὶ ὅτι μὲν πολλοὶ ἦσαν 

΄ Α -“ 

ἐν τῆ Κορίνθῳ καὶ πελτασταὶ καὶ ὁπλῖται οὐδὲν ἠγνόουν" 
’ὔ Α 4 Α ΕΣ ’ ’; “ἃ " “Ἐ 

κατεφρόνουν δὲ διὰ τὰς ἔμπροσθεν τύχας μηδένα ἂν ἐπιχειρῆσαι 

13 ἐφίσιν. 

“Ἱππονίκου, τῶν ᾿Αθηναίων ὁπλιτῶν στρατηγῶν, καὶ ᾿Ιφικράτης, 

οἱ δ᾽ ἐκ τῶν Κορινθίων τοῦ ἄστεος, Καλλίας τε ὁ [13] 

“- “. ΕΣ “Ἢ ᾿, Α κ ᾿] κ 

τῶν πελταστῶν ἀρχῶν, καθορῶντες αὐτοὺς καὶ οὐ πολλοὺς 
ΚΥΣ δΔ'. 9 ’ὔ Α ΄σ΄ Ὁ ’; μ Ψ ς Α 

ὄντας καὶ ερήμους καὶ πελταστῶν καὶ ἱππέων, ἐνόμισαν ἀσῷῴαλες 
ΧΩ ᾽ , 9 κ᾿ ΄σ ἴω 5 Α Ἂς ’ 

εἶναι ἐπιθέσθαι αὐτοῖς τῷ πελταστικῴῷ. εἰ μεν γὰρ πορεύοιντο 
τ, ΄. ς ’ὔ “ἁ τὶ Α Ε] ᾿) ἃ Ὁ ᾽ὔ ΕἸ 

τῆ ὁδῷ, ἀκοντιζομένους ἀν αὐτοὺς εἰς τὰ γυμνὰ ἀπολλυσθαι" εἰ 
ΟῚ 9 «- ’ ς δί “ὃ ο “- ἊΝ “ 

ὃ ἐπιχειροῖεν διώκειν, βᾳόίως ἂν ἀποφυγεῖν πελτασταῖς τοῖς 
ΕῚ [ Α ε ’ ’ Α “ ΕῚ ’ Α 

14 ελαφροτατοις τοὺς ὁπλιτας. γνόντες δὲ ταῦτα ἐξάγουσι. καὶ [14] 

ται Ἱα ΒΟΥ ρβουαηΐ; αἀ6 [ΘΠ ΡΟΥΘ 8ΠΗ] στάδια] σταδίους Β. 
ὨΟΠα ΠῚ 8815 οουΐο οοηβίαίύ. [)οῦ- ἐπεὶ Β..ΕΣ. ργ. 11... Οεί. ἐπειδή. 
γγ6}1π18 δοϑία!! αβϑιρηδθαῦ ; οοπίγα ΡΟη- 
ἰοᾶογα ἴῃ Απθααιϊῇ. 1, Αἰ] η15 δὲ (ἀγεθοὶβ 
Ἐρ. 27. Ρ. 270. νΘΥΠΟ ἰθιωροῦθ (6]6- 
Ῥταΐα [1588 αἰβραΐαί. 126 Θθυθι 118 
ΟἾΘῚ νἱθ ΟΠΠΏΪΠΟ ἤρ Πιββουαΐ, 
ΑΠΠαθαΓ. τ. Ρ. 97. 56 ΠΠΘΗΝ. 

Ὑακίνθια] ἐράκῳθωα, ΟΕ, ργῃ. 1. 
παιᾶνα ΡΥ... παιάνα δϑοηάα τηᾶηὰ ΒΚ. 
πτρατοπεδευδμεθθοιῖ στρατοπεδευσά- 

μενοι Α.Ο.Ρ.1. ΑἸα. [»ν ηλϊλαηι οωῖ- 
7.) ΣΎ Σ ῬιγΟΚ ΠΘΙΠΕΙΊΙΒ. 

ἡ] δὲ ἡ 
ἐλ θυ Ὠϊς οἱ 12. βου θη πιτῃ νἱ- 

ἀοίαν Ποπ᾿ Αμυκλαιέας, Ξεα᾿ Αμυκλαίους. 
παρέταξε φυλάττειν] πα! 6πη 5ιτη- 

Ρἷοχ ἔταξε 5} ΠΠΘΟΥΘ Ραΐαθαιῃ. ΟΗΝ. 
κατέλιπε μὲν .1)... Οἱ. κατέλιπε. 
τῇ τῶν ἱππέων͵ τῶν ἱππέων Υ. 
12. ἢ] ἢ καὶ ι 

μέχρι Β. (Οὐδίε"! μέχρις. Μοχ δηΐδ 
κελεύοιεν ᾿ςΘγατῃ ἀο]οί Β. 

τύχας] Ῥοβϑὺ πο οἰόμενοι ᾿πβουὶ 
ῬιτοκΚμριηθιιιθ. ΔΥ̓ΟΙἤπβ σοηίτα τηο- 
ΠπΠ Π1Π1] ἄθθϑβθ, οὐ ΝΥ δ ιβκῖβ οοτη- 
Ρᾶγαγὶς Ἰοσατα πα ἘΣ 45: μάλα 
πρόσθεν μέγα φρονοῦντες μὴ ὑπείξειν 
τοῖς Θηβαίοις, ἔφυγον. ΞΟῊΗΝ, Ηε:- 
τοάοι. τ,066: Καταφρονήσαντες᾽ Αρκά- 
δων κρέσσονες εἶναι, εἴ ἁποῦ. Ὑ ΔΙΟΚΕΗ. 
δα Ηεγοαοί. 1, 59. σοηΐον Κρρθπαβ. 

13. τοῦ ἄστεος) ἄστεος τσ 
ἢϊς Ἰαιιάθϑ βαοσασηῃ ΑΠΘΠΙθηβι τη ἃΓ- 
τοῦ! Χοπορμοη.᾽" 5ΟΌΗΝ, 

Καλλίας] ἤππο οατθ Ιρῃϊογαΐθ 
γ Πα] τηθυοθηδι σι ἀπισθπὶ οχ ΡὮ]- 
Ἰοσποῦο οἵ Απατγούϊομθ ποιηϊπαΐ ἢ δΥ- 
Ῥοογδο ἴῃ νοῦθ ξενικὸν, αὖὶ ῬΠΟί5 
ΟΔ]ΠΠΙο]θια μαροὶ. 5ΟΗΝ. 
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ὁ μὲν Καλλίας παρέταξε τοὺς ὁπλίτας οὐ πόρρω τῆς πόλεως, 

ὁ δὲ ᾿Ιφικράτης λαβὼν τοὺς πελταστὰς ἐπέθετο τῆ μόρᾳ. 
ε 

οι 

᾿ ᾽ὔ Ε ; ἰἶ.: ’ δ. ἢ ς δὲ 

δὲ Λακεδαιμόνιοι Εετειί ἠκοντίζοντο καί ὁ μὲν τις ετέτρωτο, ο ε 

Ἁ 9 ’ὔ ’ .. 9 ’ Α « Ν ς ’ 

καὶ ἐπέπτωκει. τουτοὺυς μὲν εκελευον τοὺυς υπασπιστας ἀρβαμενοὺυς 

" , ᾿ ’ὔ Α Ψῷ ’ - , φῷ 18 ’ 
ἀποφέρειν εἰς Λέχαιον᾽ καὶ οὗτοι μόνοι τῆς μόρας τὴ ἀληθείᾳ 

ἐσώθησαν" ὁ δὲ πολέμαρχος ἐκέλευσε τὰ δέκα ἀφ᾽ ἥβης ἀπο- 

διῶξαι τοὺς προειρημένους. 
ς ’ “ ς - Ν ’ μι Ἁ Ν ᾿ς “- 

ακοντιου βολῆς ὁπλῖται οντες πελταστας και γὰρ αναχώβειν 

Ἂ ΑἉ Ὧ κ Α «ε ’ ε “ , Η͂ μὴ Α Α 

αὐτοὺς εκέλευε, πρὶν τοὺς ὁπλιτας ομοῦ γίγνεσθαι ἐπεὶ δὲ 
1] ’ 9 ’ δ“ ᾽, ς , Φ 3 

ανεχωρουν εσπάαρμένοιίι, ΟἸΤΕ διώξαντες ως ταχοὺς εκαστος εἶχεν, 

ο ,ὔ ςε Α Ἁ 3} ’ Ὁ ω “-Ἤ Ε ’ 

ἀναστρέφοντες οἱ περὶ τον φικράτην, οἵ τε ἐκ τοῦ ἐναντίου 
’ ει ’ Ἁ ΕΣ 9 ’ ’; “ς Ἁ 

παλιν ἠκόντιζον καὶ ἄλλοι εκ πλαγίου παραθέοντες εἰς τὰ 
; 

γυμνα. 
«ἂ δέ εὶ “ 

ἢ οὁεκα αὑτων. 
᾿ ἢ, 
ἐπέκειντο. 

λέμαρχος διώκειν τὰ πεντεκαίδεκα ἀφ᾽ ἥβης. 

Α ὅλ λ Α Ξ Ἁ ΄ ’; ’ ’ ς ’ 

καὶ εὐθὺς μὲν ἐπὶ τῇ πρώτη διώξει κατηκόντισαν ἐννέα 
ς κ “ ,. ἣν. ,ὔ 
ὡς δὲ τοῦτο ἐγένετο, πολὺ ἤδη θρασύτερον 

9 Α Α “ ᾽ ’  Ψ « 

ἐπεὶ δὲ κακῶς ἐπασχον, παλιν ἐκελευσεν ὁ πο- 
“ “- 4 

αναχῶώρουντες δὲ 

3; , ᾿ ἴω « Ἁ σ΄“. ,᾽᾿ ΕΣ δὲ “ 

ετι πλείονες αὐτῶν ἢ τὸ πρῶτον ἔπεσον. ἤδη δὲ τῶν βελτίστων 
9 ’; 6 “- 93 “- ’ Α κ ’ 

ἀπολωλότων, οἱ τπτπεις αὑυτοις παραγιγνονται καὶ σὺν τοῦτοι 

αὖθις δίωξιν ἐποιήσαντο. 
ς »] 3. τῷ «ε ὄἕ 9 

ὡς δ᾽ ἐνέκλιναν οἱ πελτασταὶ, ἐν 
Ἷ “ : κ“ {πῈ.:7} 5 " , τ [ “ 

τουτῷ κακωὼς οἱ {πῖτ εις ἐπέθεντο" ου γὰρ ἕως αἰαἰτεκτειναν τινας 

5... κι ΠΥ, ᾽ ν ᾿ Ν 3 ’ 5 , κ 
αὐτων, ἐδίωξαν, αλλὰ συν τοις ἐκδρόμοις ἰσομεέετῶποι καί 

14. πόλεως] ΟὐοΥπέμιιπη. Ναπι το- 
ἀδιιπίθη ὃχ οοτηϊζαΐτιι ΑΥΩΥΟ]ΦΒΟΤΊΙΠῚ 
ΤΟΥ ῬΟΪΘΠΊΔΓΟὮΪ ἀσρτθαϊίαν ΓρΡἢ]- 
οΥἴαΐθβ. [ηΐτὰ ὃ. 17. οἱ ἀπὸ Λεχαίου 
αἸοἱ νἹ ἀθηιγ τη}]165 (8111ὁ6. ΠΙΟάοΥτιβ 
14, Ο1. ΓῈΠῚ 1ΐα ΠαΙΤαΐ, 566 Π]Π115 τηδ- 
ἴσγο δὲ ΟἸγτηρ. οὔ, 4. οἱ δἰαϊτη ροϑῦ 
Οσσιραΐαμα 40 ΘΧβυ] 5 [ΘΟ ΘΌΤΗ : 
Μετὰ δέ τινας ἡμέρας τῶν Λακεδαιμονίων 
μέρος τῆς στρατιᾶς διήει διὰ τῆς Κο- 
ρινθίας χώρας" οἷς ᾿Ιφικράτης καί τινες 
τῶν συμμάχων ἐπιπεσόντες τοὺς πλεί- 
στους ἀνεῖλον. Ῥοδίθα ΘΧΡΘΑΙΠΟΠΘΙα 
ἴῃ ῬὨ]]αβ1ο5 Βα] πηρὶς. ΒΟΉΝ. 

ὑπασπιστὰς) [ηἴτα ο. 8, 20. παρὰ 
τοῦ ὑπασπιστοῦ λαβὼν τὴν ἀσπίδα. 
Οὐοηΐ. Ῥεγϊζοπίατη δα Ζ]Π]1Δηὶ.Η. τι, 
9. 4οτὴ Ἰαπάανι Μοταβ. 5ΟΗΝ. 
καὶ οὗτοι Τ,ΘΟΠοΟΪανα5. [ΔΌΤῚ οὗτοι 

Και. 

ἐκέλευσε] ἐνεκέλευσε Β. (ἘΚΕΙ͂. 
τους 

τὰ δέκα] τὰ δέκα Ε' 
ἀποδιῶξαι Β.Ο.. Εἰ. ργ. ἘΠ. (είευὶ 

ἐπιδιῶξαι. ““ΠΙῸᾺ ῥγοούα]], απαπη δ τη 
Ἰηΐτα α. 6, 9. ἐπιδιώκοντες 5111111 1Π Οα 51 
6886 νἹἀοίιγ.᾽ ΒΟῊΝ. 

15. ἥρουν τε οὐδένα] Η!5 τεβροπᾶοί 
ἐπεὶ δὲ ἀνεχώρουν ἀναστρέφοντες ἠκόν- 
τιζον. 

τοὺς ὁπλίτας ΜαΑΙΓρῸ [ιΘΟΠΟΙΪΑνΊ τοῖς 
ὁπλίταις. (Οοπίτα ναυ]ραίτιη ΜοτΙτι5 
1η ογργθίδίασ : ἀη ΘΔ 1 ΤῊ1]1165 σὙΑν 15 
ΔΥΤΗΔίυιγδ5 ῬΙΌΡΘ δάβθββεηί, Βεβοείβ. 
(1115 δβηϊπὶ αθογαΐ δάμις. 5ΟΗΝ, 

Ἰφικράτην] Ἰφικρά Β. 
πλαγίου] πλαγείου Β. 

κατηκόντισαν] κατηκόντιζον .Ὁ.Ὁ. 
ἘΡ Ι  ν 

ἤδη) δὴ Ν. Νιά. ἀπποί. δά 3, 5, 14. 
τ6. πρῶτον Β.1).Ε, (ὐδίεγ! πρόσθεν. 
αὖθις Β.Ο.}.Ε.. ρὑγ. ΕΝ. Οὐθίθη 

αὐτῶν. 
σὺν γτὸ ξὺν Β.}). 
ἐκδρόμοις 5611. τῶν ὁπλιτῶν. Νοῆ 

Ἰΐγα ΠἸΙηθᾶπ ΠΟΡ] ΔΓ ΠΏ, 4111 6χ δοῖθ 
ΡῬτοσαττογδηΐ, ποβίθιη ΓΘΡῸΪΒασΊ, ΘΟ - 

ὡς δὲ ἐδίωκον, ἥρουν τε οὐδένα ἐξ[15] 

[16] 
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"Ὁ, ως ΨΨΙ. ’ὔ ΄ δὲ κ ᾿ Δ Ψ« 

ἐδίωκον καὶ ἐπέστρεφον. ποιουντες ὁε και πάσχοντες τὰ ομοιᾶ 
, ᾿ 3 ΟῚ Α ᾿ ἥν τῇ " , Α Ἅ 

τούτοις καὶ αὖθις, αὐτοὶ μεν ἀει ἐλάττοὺυς τε καὶ μαλακώτεροι 
9 , « Ἁ ’ ᾿ ’ Ἀν ἀν , ε 

εγίγνοντο,; Οἱ δὲ πολέμιοι θρασύτεροι τε καὶ ἀεὶ πλείους οἱ 
᾿ ΄“ 

1 εγχειρουντες. 

γήλοφον, ἀπέχοντα τῆς μὲν θαλάττης ὡς δύο στάδια, τοῦ δὲ 

. “- ῃ Ι ἃ ἢ 7, 
απορουντες δὴ συνίστανται ἐπὶ βραχύν τινα [17] 

; ς ε «ἃ ς , “ , Ε ς: 59 Ἀ 

Λεχαίου ὡς ἐξ ἢ ἑπτακαίδεκα στάδια. αἰσθόμενοι δ᾽ οἱ ἀπὸ 
΄-ι ’ὔ ᾿Ὶ , .] 4 , “ 9 ’ 

τοῦ Λεχαίου, εἰσβαντες εἰς πλοιαρια παρέπλεον, ἕως ἐγένοντο 
Α Ἁ ,ὔ ς ᾿] ς “-- “᾿ Φ » κ 

κατα τον γήλοφον. οἱ ὃ ἀποροῦντες ἤδη, ὅτι ἐπασχον μεν 
΄ο Α “ ’ὔἢ “- Α Δ " ’ Α ᾿ ’ὔ 

κακῶς καὶ ἀπέθνησκον, ποιεῖν δὲ οὐδὲν ἐδύναντο, προς δὲ τούτοις 
ε ΄. Α Ἁ « ͵ " ’ 9 ἢ Α ε . 

ὁρῶντες καὶ τοὺς ὁπλίτας ἐπιόντας, ἐγκλίνουσι. καὶ οἱ μεν 
ΕῚ ’ " σ΄ “ Α ’ “ , ,ὔ  Ἶ . 

ἐμπίπτουσιν αὐτῶν εἰς τὴν θαλατταν, ολιγοι δέ τινες μετὰ τῶν 
« ’; “ ’ὔ ᾿] ᾽ ο Α “- ’ Α 

ἱππέων εἰς Λέχαιον ἐσώθησαν. ἐν πάσαις δὲ ταῖς μάχαις καὶ 

18 τῇ φυγῆ ἀπέθανον περὶ πεντήκοντα καὶ διακοσίους. καὶ ταῦτα [18] 
Α , μ ’ 

μεν οὕτως ἐπέπρακτο. 

Ἔκ δὲ τούτου ὁ ᾿Αγησίλαος τὴν μὲν σφαλεῖσαν μόραν ἔχων 
“ , ᾿ “ 

ἀπήει, ἄλλην δὲ κατέλιπεν ἐν τῷ Λεχαίῳ. 
Α Α ϑ κα 9 

διιὼν δὲ ΕἾ οἰκου 

ς ᾿ "Δ, ς ’ ’ ᾽ Ν ; ε δ᾽ 
ως μὲν ἐδύνατο ὀψιαίτατα ΚΑΤΉΎΕΤΟ εις Τας πόλεις, ως 

ἐδύνατο πρῳαίτατα ἐξωρμᾶτο. 

χομενοῦ ὄρθρου ἀναστὰς ἔτι σκοταῖος παρῆλθεν. 

παρὰ δὲ Μαντίνειαν ἐξ Ὀρ- 

“ 

οὕτω χαλε- 
“ «ἃ ΕῚ ’ ε “ ᾿Ὶ , ς ὃ ᾽ὔ αν 

σ΄σπως ἀν ἐδόκουν οι στρατιῶται τους Μαντινέας ἐφη ομενοὺυς Τῷ 

τουαηΐ τιβα116 60, ἀπιτη Ποβύθπηι Δ] 161 
ΟΟΟΙἀογαηῦ ; 566, βουναΐα θδάθῃ συ 
ΒΟΡΙ5 Πηθα, ᾿ηΐγὰ ᾿άθιη βραύμπιπη βοιη- 
ῬΕΙ͂ ᾿πΠΒΘαθθὈηΐτ οἵ τθοθαθθαηΐ δααὶ- 
[.5θ. Ηαρθοῖ ἐκδρόμους οἴϊατη ἼΠπαοΥ- 
ἀἸά65 4, 124, 127. οὔ ῬΟΙΠΧΊ, 210 ; 3. 
148. ἴῃ Βθαυθηθθιιβ καὶ αὖθις ἐέο6- 
γι, ἐἐογυηι 6 Ἰη οΥργθίατυ Μοτχτιβ. 
5ΟΗΝ, 

ἐπέστρεφον] ἀπέστρεφον Ἐ. 
ἐλάττους τε͵] ἐλάττους Α.(.Β. ΑἸα. 
17. ἑπτακαίδεκα στάδια Β.Ο.Ὁ 1. 

ἑπτὰ καὶ δέκα στάδια ἢ, (ὑδίοΙ] ἑπτα- 
καίδεκα. (ὐοηΐ. αἰιΐοτη ΟΥὐτορ. 1, 2, 8: 
“Ἐξ ἢ ἑπτακαίδεκα ἐτῶν" 4, τό : Πέντε 
ἢ ἑκκαίδεκα, οὐ ἀῃποί. Ιηἴτἃ δα 0, 3, το. 

οἱ ἀπὸ τοῦ Λεχαίου] ΤΠ) Θης 6586 
ὁπλῖται, αὖ 6χΧ ΒΘ] ΠΕ θι15 ἀρρατγοῦ ; 
Ἰριίανῦ ΑἸΠΘΠΙΘΏ885 οατη (ὑ8111ὰ, 108 
ΒρΡγα (04}}185 δ. 14. οὐ πόρρω τῆς πό- 
λεῶς οΟἸ]οσανογαί. Αὐ 1 Δοθαφοιηοη]] 
ΠΟ δοαπὶ θη θαηΐ, τ οσοηδίαϊ 6χ ὁ. 
ΤΙ. β]ΐθιη οἱ ἀπὸ τῶν συμμάχων φρου- 
ροί : τιᾶπι 1 ΔΟΘ ἀφο ΠΠΟΠ]] Οοἰιπ Δ ΠΥ Ο] 8615 
ΔΌΙΘΥ ΔΓ, Ισἱίαν οἱ ἀπὸ τοῦ Λεχαίου νἱχ 

Ροϊαθγαηΐ 6588 ἴῃ ἴθ ῃξθο, 566 δα [,6- 
ΟΠδοτη, 51 Γπϑγαηΐ ΑἰΠΘΠΙΘη8685 δαΐ 
ΘΟΙΠ 50011. ΟἸΩΠΪΠΟ ὈΕ]]ατὰ πος 
(οὐ! δοῦτη ΟὈΒΟΌγαν Ὁ ΠῸΠ τποᾶο 
ΧΟΠΟΡΠΟΠζΙΒ ᾿ρϑῖι8. ογαῦϊο, ραῦ]ο π6- 
ΟΡ ΠΠΙΟΥ οὖ σοηοἶϑα Πτη15, 564 δὲ 10- 
ΘΟΙΊΙΠῚ Β᾽0118 ἸσποΥδηΐ]ἃ, αᾶτη δα] θὰ 
ῬΓΟΠΙΘΥῚ ΠΟῚ οσθεβοο. ΘΟῊΝ. 

πρὸς δὲ τούτοις] πρὸς τούτοις δὲ Β. 
ἐμπίπτουσιν Β.}).1.. Οὐδίοτ! πί- 

πτουσιν. 

ἐσώθησαν Β.}).Ε. μ᾿. ΕΝ. Οὐδίετι 
διεσώθησαν. 

τ8. δ᾽ Αγησίλαος ροβϑῦ μόραν Ροπῖὶ Υ͂. 
Διιὼν] ΡΕΓ Ῥβ]ορομηθβμη θα! θ ἢ 8 

νου ΑΝ ἰδ κῖτιβ. Δ ΌΥΘΟΥ ταὖ γογθΌτη 88- 
παπὶ δ:. ΘΟῊΝ, [πι|6]]Προπάπιπι διὰ 
τῶν πόλεων. 

ὡς] οὺς Ε΄. 
πρῳαίτατα] ΤΛΌΤΙ πρωιαίτατα. 
σκοταῖος 19.Ν. (ὑδίευ! σκοτιαῖος. 

Ῥγϊοσθὴ ἔουμηαπ Ὠαροΐ ΧΟΠΟΡΠΟΝ 
ααπτη 1101 ὑὰπὶ ΑΠΑΡα5. 2, 2, 175 ὉΠ] 
οϑῦ ναγ]θίαβ σκοτιαῖοι, οἱ Ρ]αἴατοι. Α- 
5681]. 5.22. ΟΥΗΝ. 

- ὟΣ ὁ  υ λο, δδιἐὁ ,... ,.".....- 
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, 

10 δυστυχήματι θεάσασθαι. ἐκ τούτου δὲ μάλα καὶ τἄλλα ἐπε-[10] 

τύγχανεν Ἰφικράτης. καθεστηκότων γὰρ φρουρῶν ἐν Σιδοῦντι 
Α ᾿ “ ε Ἀ Ἷ Ὡ“ ᾽ - “" ΄ Ἀ 

μὲν καὶ ἹΚρομμυῶνι ὑπὸ ΠΡραξίτου, ὅτε εκεῖνος εἷλε ταῦτα τὰ 

τείχη: ἐν Οἰνόη δὲ ὑπὸ ᾿Αγησιλάου, ὅτεπερ τὸ ΠΕείραιον ἑάλω, 
’ ΕῚ ᾿ ΄ Ἁ , Ἁ ,ὔ ΝΕ 9 ᾽ ς 

πανθ᾽ εἷλε ταῦτα τὰ χωρία. τὸ μέντοι Λέχαιον εφρούρουν οἱ 
’ ΄. 

Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ σύμμαχοι. οἱ φυγάδες δὲ τῶν Κορινθίων, 

οὐκέτι πεζῆ παριόντες ἐκ Σεικυῶνος διὰ τὴν τῆς μόρας δυστυχίαν, 
4 Ν ’, Ἁ 3 ΄σ ς ’ ιν ΩΣ ’ 

ἀλλα παραπλέοντες καὶ ἐντεῦθεν ὁρμώμενοι, πράγματα εἶχὸν 
Α “- - " φἰϑι 

τε Καί παρείχον τς Εν Τῷ αἀσΕι, 

ΚΦ ς. 

Μετὰ δὲ τοῦτο οἱ ᾿Αχαιοὶ ἔχοντες Καλυδῶνα, ἣ τὸ παλαιὸν Α.6. 
2 ᾿ ᾿ Ι, 

Αἰτωλίας ἣν. καὶ πολίτας πεποιημένοι τοὺς Καλυδωνίους. φρου- 8: 
“- ; ΄σ ἴω) ’ 

ρεῖν ἠναγκάζοντο ἐν αὐτή. οἱ γὰρ ᾿Ακαρνᾶνες ἐπεστράτευον, 
Α “ ἊΘ ἢ δὲ Α Β ων “- ͵ 9 - 

και τῶν ηναιίων ὁε και ϑθοιωτῶων συμπαρήῆσαν τινες αυὔτοίς 
κ ἈΝ ; ΟΥ 

διὰ τὸ συμμάχους εἰναι. 

πρέσβεις πέμπουσιν εἰς τὴν Λακεδαίμονα. 

19. ἐκ τούτου δὲ Ὁ. (ὑδἴ6Γ1 ἐκ τού- 
του τε. 

ἐπετύγχανεν οὐκ Θδθηη τηδηιι 8ιι- 
ῬΓΔ Βουρίο ἀπετύγχανεν Ε΄. 

Σιδοῦντι Β.}).Ε.1. (ὐδίθυι Σινδοῦντι. 
Πραξίτου) Ἀδοῦιιβ Πραξίτα, αἴ 4, 4: 

πα ΗΝ ἃπποΐ. ΞΠΣ5, 1..18. 
ταῦτα τὰ τείχη ΒΟ. Ὀ.Ε.Ε.Ψ. Οειοεὶ 

τὰ τείχη ταῦτα. 
Πείραιον] Πέραιον Β. 
σύμ. ττο ξύμ. Β.Ὁ. 
ἐντεῦθεν] ΑΠ ΒΟΙΏΡΟΙ 6Χ ΘΙΟΥΟΠΘ 

ΤΩΔΙῚΓΓΩΟ ΤΠ ΠΟΤ ΓΓΔΉΒΡΎΘΒΒΙ, Δ ΡΟΙ5 
6Χ ἴθ ῃθθοο οὑπὶ [,ΔΟοΘαφο 118} (ο- 
(Θγατη ροϑβῦ δος ΓρΡὨϊογαΐθη (ΟῚ ΠΕ] 
αἰπηϊβουπηΐ, αὖ ΝΝοβίου. ΟὈΙΘΥ Ὡδγαΐ 
ἰπῖτα ο. ὃ, 34, αθθτη ἸοΟΌτ ἢτιο 1η ΟἹ- 
αἴποπὴ τοίσδμδτη. Ναγγαῦ Γρῃ]ογαΐθμη 
ΟΌΠΩ ΡΘ]ΓΑ50151η (ὐΠΘΥΒΟΠΘΒΙΙΠῚ ΤΠ] ΒΒΊΊΤΩ 
[αῖ886: Οἱ δὲ πλεῖστοι αὐτῶν ἦσαν, ὧν 
ἐν Κορίνθῳ ἦρξεν' ἐπεὶ γὰρ οἱ ᾿Αργεῖοι 
τὴν Κόρινθον" Αργος ἐπεποίηντο, οὐδὲν 
ἔφασαν αὐτῶν δεῖσθαι. καὶ γὰρ ἀπεκ- 
τόνει τινὰς τῶν ἀργολιζόντων. καὶ οὕτως 
ἀπελθὼν ᾿Αθήναζε οἴκοι ἐτύγχανεν ὦν. 
106 αρίῖτπι Τρ Ὠϊογαῦ]β τηπ]ῦο πηδύμγτιβ 
αιιδτη ΡΥ ογαΐ Παιγαΐ ΠΟ ΟΥΒ 14.902: 
Τούτων πραχθέντων μετὰ τῶν ὅπλων 
πανδημεὶ στρατεύσαντες (Ατὐρὶν!) ἐς 
Κόρινθον, τήν τε ἀκρόπολιν κατελά- 

, ζ ὅν ἜΣ ε Ἐπ Α 
πιεζόμενοι ουν νυ αὔὕτΤοῶν οἱ χαιοι 

οἱ δ᾽ ἐλθόντες ἔλε-- 

βοντο καὶ τὴν πόλιν ἐξιδιοποιησάμενοι 
τὴν Κορινθίων χώραν᾽ Ἀργείαν ἐποίησαν. 
ἐπεβάλετο δὲ καὶ ᾿Ιφικράτης ὁ ὁ Αθηναῖος 
καταλαβέσθαι τὴν χώραν ἐπιτηδείαν 
οὖσαν εἰς τὴν τῆς Ἑλλάδος ἡγεμονίαν" 
τοῦ δὲ δήμου κωλύσαντος, οὗτος μὲν 
ἀπέθετο τὴν ἀρχὴν, οἱ δὲ ᾿Αθηναῖοι Χα- 
βρίαν ἀντ᾽ αὐτοῦ στρατηγὸν εἰς τὴν 
Κόρινθον ἐξέπεμψαν. Ἦφος 1116 50 
ΟἸγιρίδαθ οὐ, 4. ΞΟΗΝ. 

1. Καλιδῶνα εἰ τηἴτα Καλιδωνίους 
εἴ 14 Καλιδῶνος Ε΄. 

Αἰτωλίας Ν'΄., 4] αἰτωλι ΒΌΡΕΙ ἐ 
ΒΟΙΙΡίΟ α οὐ ποία 5ῖνθ 11Π60]8 
ΒΌΓΒΙΩ νογρεηΐθ. Αἰτωλεία ὰ. (ε- 
[6ὙἹ Αἰτωλία. ““ Τ,Θοποϊανιαβ Αἰτω- 
λίας οοΥτροραῖ : Δ αθβῖ8 Αἰτωλὶς, 
σοΙηραγαίο Ηθιοαοίο 6, 127, εὖ πα- 
ογα. 3, 102, οἱ Ηδβυςῃϊο ν. Αἰολικὸν 
θέαμα, ᾳφαοα ργοῦο. Μυϊρσαίιτη ἴδπι- 
αυδπη δα]θονατη ἀδίοπαις Μουβ. 
5ΟΗΝ. 

ἦν οτη. Κ᾿. . 
ἐν αὐτῇ] ἐν αὐτῷ 15.(.}..Ε, 
᾿Αθηναίων δὲ Β.Ο.0.Υ. 

᾿Αθηναίων τε. 
συμ. ΡΥῸ ξυμ. 185 Β.}. Εΐ 816 2. 2. 4. 
πρέσβεις πέμπουσιν] πέμπουσι πρέ- 

σβεις Β., 564 ΒΌΡΤΑ ΒΟΓΙΡΕΒ Π ΙΘΤΙΒ βὶ α. 
τὴν Λακεδαίμονα] Λακεδαίμονα Υ. 

(ὐδ[ουὶ 
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ἭἩμεϊς [2] 
Ἁ Ν »᾽ Ἂ ἡ  ς ϑ' » «ἢ ς “ ’ὔ 

μεν γαρ. ἔφασαν, υμιν, ὦ ἄνδρες, οπως ἂν υμεις παραγγέλλητε 

“ 9 ’ , ς . “ ,ὔ 

2 γον οτΤι ου δίκαια παάσχοιεν ὑπὸ Τῶν Λακεδαιμονίων. 

᾽ὔ Ἅ. “ Φ“ “δ ς “-“ ς - Α 

συστρατευόμεθα καὶ ἑπόμεθα ὅποι ἀν ἡγῆσθε" ὑμεῖς δὲ πολιορ- 
-. ΄ι ’ “ 

κουμένων ἡμῶν ὑπὸ ᾿Ακαρνάνων καὶ τῶν συμμάχων αὐτοῖς 
σι “- Ἁ 

᾿Αθηναίων καὶ Βοιωτῶν οὐδεμίαν ἐπιμέλειαν ποιεῖσθε. οὐκ ἂν 
οὺ ’ ς -“- ’ὔ [72 ’ὔ ο Ἁ ᾿ φ « 

οὖν δυναίμεθα ἡμεῖς τούτων οὕτω γιγνομένων ἀντέχειν, ἀλλ᾽ ἢ 
᾽ Ἁ ’ 

ἐάσαντες τὸν ἐν [Ϊελοποννήσῳ πόλεμον διαβάντες πάντες 
, ᾽ “σι, κ᾿ Ξ ’ ἂν μ ἐν ὧν ἀν ἃ 

πολεμήσομεν Ακαρνάσί τε καὶ τοῖς συμμάχοις αὐτῶν, ἢ εἰρήνην 
, “- 

3 ποιησόμεθα ὁποίαν ἄν τινα δυνῴμεθα. ταῦτα δ᾽ ἔλεγον ὑπα- [3] 
“ “ ’ " ’ “ ἤ 

πειλοῦντες τοῖς Λακεδαιμονίοις ἀπαλλαγήσεσθαι τῆς συμμαχιίας, 
. κ᾿ . "ἢ - , , Α ὔ ϑ, 

εἰ μὴ αὐτοῖς ἀντεπικουρήσουσι. τούτων δὲ λεγομένων ἔδοξε 
Ἐ 4, 5 ὃν πο τ ν . Ἔ ΕῚ ὔ 

τοῖς τ᾽ ἐφόροις καὶ τῆ ἐκκλησίᾳ ἀναγκαῖον εἶναι στρατεύεσθαι 
Α ΄' . ΄σ 9 Α Α ς σ΄ ν 9 ’ 

μετὰ τῶν Αχαιῶν ἐπὶ τοὺς Ακαρνᾶνας. καὶ ἐκπέμπουσιν 
᾿Ἅ. ’ ὃ ’ὔ ’ »᾽ Α “- ’ ᾿Ὶ ’ ἘΞ 

γησίλαον, δύο μόρας ἔχοντα καὶ τῶν συμμάχων τὸ μέρος 
Α 

ἐπεὶ δὲ διέβη ὁ[4] 
᾽] ; “ Α δι ὦ “ 9 “ . [φῳ »» 5 

᾿Αγησίλαος, πάντες μὲν οἱ εκ τῶν αγρὼν Ακαρνᾶνες ἔφυγον εἰς 

; 

4 οἱ μέντοι ᾿Αχαιοὶ πανδημεὶ συνεστρατεύοντο. 

ἈΝ ’ Α ἈΝ ’ 3 ’ ’ Ψ ᾿ 

τὰ ἄστη, πάντα δὲ τὰ βοσκήματα ἀπεχώρησε πόρρω, ὅπως μὴ 
ς Ι͂ ςε Ἁ “ ’ « Ὧ »] Ἁ 9 Α 

αλισκηται ὕπο τοῦ στρατεύματος. ο ὃ Αγησίλαος ἐπειδὴ 
Ν ’ 9 “ δ ν “ ’ , ς , Ἁ 

ἐγένετο ἐν τοῖς ὁρίοις τῆς πολεμίας, πέμψας εἰς Στράτον προς 
Ἁ Ἁ “Ἅ 9 , ον ’ “Ἐ Ἁ 

τὸ κοινὸν τῶν Ἀκαρνάνων εἶπεν ὡς εἰ μὴ παυσάμενοι τῆς προς 
Α Α ’ 

Βοιωτοὺς καὶ ᾿Αθηναίους συμμαχίας ἑαυτοὺς καὶ τοὺς συμμάχους 
ε ’ ’ ἴω Α ΄“ ο “ εἶ - Ἁ ΄ 

αἱρήσονται, δηώσει πασαν τὴν γῆν αὐτῶν ἐφεξῆς και παραλείψει 
87 3 ν δι 9 " , “ ᾽ , κ ’ κ Ξ 

5 οὐδέν. ἐπεὶ δὲ οὐκ ἐπείθοντο, οὕτως ἐποίει, καὶ κόπτων συνεχως [5] 

τὴν χώραν οὐ προήει πλέον τῆς ἡμέρας ἡ δέκα ἡ δώδεκα σταδίων. 

2. μὲν γὰρ Β.Ὁ.}).Η..ν. Οείοι! γάρ. 
παραγγέλλητε Α.Β.0.1). (ὑείοτὶ πα- 

ραγγέλητε. 
συστρατευόμεθα] στρατευόμεθα Α. 

ΟΕ. ΑἸα. 
ὅποι δ. ἘΝ, Οὐδίθιι ὅπου. 
ἡγῆσθε) ἡγεῖσθε Α.Β.}).1. ρ»τ. Ε, 

ΑἸ. οὖ οὐ ΒΌΡΘΥ εἰ ροῆθῃβ (Ὁ. 
δυναίμεθα) δυνάμεθα Ν. 
ἀλλ ἢ] ἀλλ᾽. 
πάντες δΔαἀπηΐ Β..Η.1.Κ΄.., οτ. σοί. 
πολεμήσομεν] πολεμήσωμεν ΒΟΥ. 
ὁποίαν ἄν [5.1).}.1.ν. (ὐδίουϊ ὁποίαν. 
3. ἀντεπικουρήσουσι) ἀντεπικουρή- 

σωσι Ἐ. 
τοῖς τ Β.).1.ν. Οδίειὶ τοῖς. 
ἐκπέμπουσιν) ἐκπέμπουσι τὸν Α.Ο. 

ΑἸ]ὰ. 
4. ἀγρῶν] Ἠαεθὶΐζαθδθ. ΑΟΔΓΠΔΠ6Β ἴῃ 

ῬᾶΓν]Β οὕ ῬΘΠ6 ΤΠ. Π1015 ἃ ἡδίπισα χωρίοις 

αἸΒΡΟΥΒΟΒ, 66 1ἢ ὈΓΡ6Β Ρ] 165. ΘΟΙ5856 
αηΐθ (ὑδβδβδαπάσγαμῃ, τποηρθῦ 9) οαουτιβ 
19, 6η. ΗΝ. 

ἁλίσκηται] ἁλίσκεται ΒΒ. 
Στράτον Β.}).Ε. 10... (ὐδίεγι Στρατόν. 

“8856 τηδχίτητπὶ ΔΟΔΓΏΔηΪδ6. ΟΡΡΪ- 
ἀπ ἰθϑίαϊαν Γι ογ 1465 1. 2. Οοη- 
ΟΠ ΡΟΡῚ]Ὶ 101 ἔπ]885886. ΒΟ] 5 τόπο 
ΧρΠόρμοη. Οοηΐ. ΡαἸ τη τι ατθοῖαᾶ 8η- 
ὕσυδ Ρ᾿. 285. 5ΟΗΝ. 

πρὸς Β.}.Ε. 110. εἰς Ο. ἐς Α. Οε- 
[61] παρά. 

παραλείψοι] παραλείψει Β.0.}).Ε.. 
ΡΓ. Εν Θυοα τρορρὶ, οἵ δηώσει αἀ6αὶ 
ῬΓΙῸ -οσοι. 

5. κόπτων] ῬΟΪΥΦΠΙΙΒ 2, 1; 10. ἐκέ- 
λευσεν ἐκ ῥιζῶν ἀνασπᾶν τὰ δένδρα. 
5ΟΌΗΝ, 

συν. ῬτὸῸ ἕυν. Β.}). 
ἢ δέκα οτι. Α.Ον ΑΙά, ὕπαδ 518- 



3091. 

»“»"- -“. π΄. [ων ’ 

6 τῶν ὁρῶν καὶ τῆς χώρας τὰ πλεῖστα εἰργάζοντο. 

΄ ’ σι 

γ τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν διεπώλει τὰ αἰχμάλωτα. των μέντοι [γ] 

ΤΥ ΟΑΡΟΥΨΙ 266 

-“ ' Ἁ 

οἱ μὲν οὖν ᾿Ακαρνᾶνες, ἡγησάμενοι ἀσφαλὲς εἶναι διὰ τὴν βρα- 
ΚΝ ΄“ ,ὔ ’ ’ , 9 

δυτῆτα τοῦ στρατεύματος, τά τε βοσκήματα κατεβίβαζον ἐκ 

ἐδόκουν τῷ ᾿Αγησιλάῳ πάνυ ἤδη θαρρεῖν, ἡμέρᾳ πέμπτη ἢ ἕκτη 

καὶ δεκάτη ἀφ᾽ ἧς εἰσέβαλε, θυσάμενος πρῷ διεπορεύθη πρὸ 
’ [ ’ὔ Α ς Ἁ ’ 9 ᾿Ὶ Α ’ δ ἢ Ἁ 

δείλης ἑξήκοντα καὶ ἑκατὸν στάδια ἐπὶ τὴν λίμνην περι ἣν τὰ 
“- , κ᾿ 

βοσκήματα τῶν ᾿Ακαρνάνων σχεδὸν πάντα ἣν, καὶ ἔλαβε παμ- 

πληθῆ καὶ βουκόλια καὶ ἱπποφόρβια καὶ ἄλλα παντοδαπὰ 

βοσκήματα καὶ ἀνδράποδα πολλά. λαβὼν δὲ καὶ μείνας αὐτοῦ 

[2 ζχυ ᾿Ὶ Ἀ Ὁ “«ΨὮ 

᾿Ακαρνάνων πολλοὶ πελτασταὶ ἦλθον, καὶ πρὸς τῷ ὄρει σκη- 
“ “-“ , ; “ Ἁ 

νοῦντος τοῦ ᾿Αγησιλάου βάλλοντες καὶ σφενδονῶντες ἀπὸ 
σι 3 ; '΄: τὰν 5, Α δι [ Α 

τῆς ακρωνυχίας του ορους επασχον μεν οὐδὲν, κατεβίβασαν δὲ 

9 ᾿ ς Α μὴ ᾽ὔ ’ Ε Α “ 

ΘΙ ΤῸ ομαλες αἰ, στρατόπεδον, καίπερ ἤδη περι δεῖπνον 

Ῥβοίαᾳ Πιθυτιηῦ ΘΟΒ ΠΟΙ ΘΓ, βθο 46 0 
1η 6(. Ῥ͵ΊΟΥΙ, οὐ αγζιο [,6χ. ΧϑΠΟΡΗ. 
ν. Δέκα, ΤηΘΠΠΟΥΪ ΟΟΠἤΙΒῚ δέκα ΟἸΠῚ 
δώδεκα 5,1, 6; 7, 5» 1ο, ΟβΠΒΙΒατι6 
ογίαββθ ἢ ἀρ]1ο], αοτιΠΊ ὈΥ5. δα 
πλέον γεοΐίογθηβ Μοσιβ ἴὴ [πᾶ. ν. Ἢ 
ΘΟΙΠΡΑΓαθδΐ ΟΕΠῚ 3, 2, 10 : Λίμνη πλέον 
ἢ σταδίου, Ἰοσο αἸ55Ί.}}}. Ηἰϊς βῃϊτη 
οχβρθοίθβ στάδια νε] σταδίους. 

μὲν οἵη. Β. 
6. ἐπεὶ Β.Ο.Ὁ.Ε. ρν. Ε.1.. Οδίοτὶ 

ἐπειδή. 
πρῷ] [ΛὈΥ] πρωὶ. 
πρὸ δείλης] ῬοΙγηα8: ὋὉ δὲ ρξ' 

στάδια ὀλίγῳ μέρει τῆς νυκτὸς διαδρα- 
μὼν, ἀρχομένης ἕω καταλαβὼν ἐν τῷ 
πεδίῳ τοὺς ᾿Ακαρνᾶνας. ΜΊαΘίαΓ ἸΡΊΓΙΓ 
ῬΟΙγΦΟΠιι8, 8] 18 ἢ. 1]. Ὄβχοογρϑιΐ, πρὸ 
δείλης ΠΟ] ΠΏ ΧΊ586 οαπη θυσάμενος, οἱ 
οοῦα 106Γ [αούπιμη ἔαϊδθα ν ]τῦ 1η16]- 
1. 5ΟΗΝ. 

τὴν λίμνην) ΑρδΒΙ]αῖτη πανιθιι8 60- 
Ῥὶδβ βιιὰ8 6 ΤΘρΊΟΠΘ δάνογβιιβ (]γ 4ο- 
ΠΘΠῚ 5118 ἴῃ ΑὐΠαϊα, ἰριίαν δα Απῇγ- 
ΤὨΪΤΩ {Υ8 5 γθύατη 51 ητι5 (ΟΤΙ ΤΠΪΔΟΙ 
ἀχῖβθθ ΟΠ 5005 ΔΟΠεοῖβ, ΓΘ 1586 
ἀαΐθιη ΡῈῚ « ὐ το Δ πὴ οἵ ὑγα]θοῖβθθ 161 
ἔγθίιπη βιιρουῖ5 δα ΒΠίαπη ραΐο. δὶ 
ἢπ65. ΠΟΒΒΘΠΉΙΙΒ 608, ὉΠ6Θ. ῬΓΟΡΎΘΒΒΙΙΒ 
ΑΟΑΓΠΔΠ65 ΔαοΥΐι5 οϑύ δα λίμνην 5ῖνα 
Ἰασιτη δῖνθ Ἰοσιχῃ, σοΐθγαβ αΠΠΠου]ζαῦο5 
Ἰσεγοῖ [ουίαϑβθ θαρθᾶϊγθ ψϑγυτη π6- 
ΒΟΙΠ.ΠΒ. ἸΠ4Θ ἸΠΡΎΘΒΒΙΙΒ. {ου]ῦ, Βα 6 
αππη ρουνθηϊββοί δα τὰ ὅρια τῆς πολε- 
μίας. ΑὉ ΠῚ νϑῖὸ ἤπὶρθι8β πϑαιθ δὰ 
λίμνην ΕΠ ΠΟΓΠΤη ΟἸΠΠΪ πὶ βίδα ϊα ἔθ 

3452 6] Ρδ0]0 Τη]ητ15 σοτηραίαν! Χο- 
ΠΟΡΏΟΠ. ΡΑΙπηθυῖτι5 ᾿η (ἀτθθοῖα δητ τᾶ 
Ρ-. 206. ἢϊς οἱ ᾿ἰηἴτὰ ὃ. 8. Λιμναίαν 
ΒΟΥΙΌΙ νο]αϊ. δοα, αὖ ΑἸΧΙ, ΘΟΥΓΔΙΉΙΙ5 
ΡΟΙΓ ἰοοα ἱποορηϊΐα, Π11}}18 [ΘΓ 118 
Δ Ὁ 1ηϊο ἀδἤηϊία : ̓αχψιιθ ἀπθίππη αϑβὲ 
ΠῸΠῚ λίμνη 1Π06]Πσοηαδ ῬΓΟΡΓΙΙΘ 510, Δ πὶ 
Λιμναία 118 ᾳαδᾶπὶ ΤΠ ΙΟγ 1465 2, 8ο. 
εἴ 6, τού. ἀοοοί [1556 κώμην ἀτείχιστον 
τηθα Ἴδη ᾿ηΐο ᾿Αγραίους οὗ δταϊιτη ἴη- 
{γ8η11 ἃ Ναιυρδοίο “το]Ίατη οἱ Ασαγ- 
ὩϑηΪΔ ΠῚ. [Ιζογιιπη Διμναίαν πΟΙΠΙΠΑΥΪζ 
8, τοῦ. Οὐομηραγαΐο {1Ππογρ ῬὮΠΠΙΡΡΙ 
ΔΡραα Ῥο]γΙυμ 5. 5. οὗ 7. οἴ 14. Διμ- 
ναΐας πΟίἸΔτὴ ααϊάθιη Ῥᾶι]0 δοουγα- 
ὉἸΟΥΘΠῚ ἸΙΟΘὈΪ ΔΟΘΌΙΓΕΥΘ, 566 Π1Π1] [ἴα 
ΡῬΙΌΠοΙσαγ δα Ἰοσστη ΧΟΠΟρΠοΟηΐ5 οχ- 
ῬΠοαπάσμῃ. 5ΟΗΝ. 

7. σφενδονῶντες ᾿σφενδονιῶντες Α. Ε'. 
ΑΙα., οογγισθηΐθ 1. 

ἀκρωνυχίας ἀκρωρείας ἡ. ΜΝΙαΒ δὰ- 
[60 ΔηΠΟίδ.]ΟΠΘΠΊ ΒΘ αι  Πίρυη. 

κατεβίβασαν) Οοορογαηΐ Αροϑ]δῦτα 
ΘΧ ΟδϑίσΙ5, 580 ΙΡ50 τηοηΐθ ρΡοβι!8, 
ΘΡΤΘΩΙ οἵ ἴῃ ρἰδπατη ἀθβοθηάογο. Ηϊς 
ΨΘΥΘΟΙ ΠῚ ΒΘ η5115 ΔΡΟΥΓα5 οϑύ. ΑῬογ- 
Τανιῦ ἴδιηθη 80 60ὺ Μοῖῖβ, οἵ τηδ]6 
σοΙμραγανιῦ ἸοοιπΠΊ ῬΟΪγ ΘΙ. Μαρὶβ 
οὔϊατη Δρουσανι ΚΟΡΡΟΠΒ, 4] ἔπρατ- 
τον οὐδὲν Ἰερεῖα ᾿ιῦεραί. 50ΗΝ. 
564 Ἰάθριη τϑοΐθ ἀπὸ τῆς ἀκρωνυχίας 
τοῦ ὄρους, ἴῃ ᾿Ι 118 ροϑὲ τὸ στρατό- 
πεδὸν ΡοΒβὶΐα, ἰγϑηβία ροϑὲ σῴφεν- 
δονῶντες. 

ὁμαλὲς Β.Ο.}).Ε. ργ. Εν. Οδίετι 
ὁμαλόν. 

ἐπεὶ δὲ [6] 
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’ Α Α ’ « Α ᾿] ἴω . “ 

παρασκευαζόμενον. εἰς δὲ τὴν νύκτα οἱ μὲν Ακαρνᾶνες ἀπῆλθον, 
΄ ’ ΄σ' 

8 οἱ δὲ στρατιῶται φυλακὰς καταστησάμενοι ἐκαθευδον. τῆ δ᾽ 
ε , τις Ἧς Ἐ ἢ ᾿ , . ι ε 
ὑστεραίᾳ ἀπῆγεν ὁ ᾿Αγησίλαος τὸ στράτευμα. καὶ ἣν μὲν ἢ 

ἔξοδος ἐκ τοῦ περὶ τὴν λίμνην λειμῶνός τε καὶ πεδίου στενὴ 

διὰ τὰ κύκλῳ περιέχοντα ὄρη καταλαβόντες δὲ οἱ ᾿Ακαρνᾶνες 

ἐκ τῶν ὑπερδεξίων ἔβαλλόν τε καὶ ἠκόντιζον, καὶ ὑποκαταβαί- 

νοντες εἰς τὰ κράσπεδα τῶν ὀρῶν προσέκειντο καὶ πράγματα 
“- 

παρεῖχον, ὥὧστε οὐκέτι ἐδύνατο τὸ στράτευμα πορεύεσθαι. 

Αι 

[8] 

ι ’ “- - 

9 ἐπιδιώκοντες δὲ ἀπὸ τῆς φάλαγγος οἵ τε ὁπλῖται καὶ οἱ ἱππεῖς [9] 

ς ,ὔ Ἁ ο΄ Α ς 

τοοπλίταις καὶ ἵπποις. καὶ ἐν ᾧ 

1 

Ἁ Ε] ’ὔ 585 ἔς οι Α κ οὶ ς ’ 

τους ἐπιτιθεμένους οὐδὲν ἔβλαπτον τάχυ γὰρ ῃησαᾶν, οποτε 

5 “ Ἁ “ “ “ ε ἮΝ “ Ν δ᾽ 

αποχώβοιεν,ς προς τοις ἰσχυροις οι καβνάανες. χαλεπὸν 

ϑ Ἁ ΄ - ΄- 

ἡγησάμενος ὁ ᾿Αγησίλαος διὰ τοῦ στενοπόρου ἐξελθεῖν ταῦτα 
’ Α “ ’ 

πάσχοντας, ἔγνω διώκειν τοὺς ἐκ τῶν εὐωνύμων προσκειμένους, 
’ Α , ἐ τὰ ᾽ὔ Ν Ἂ “ ἱἶ. 4, 

μαλα πολλοὺς ὄντας εὐβατώτερον γὰρ ν τουτοὸ τὸ ορος καὶι 
χ 

ἐ 

ΙΑ Α ς , 8.5.9 ΄“ Α 9 Α 

χον βάλλοντες καὶ ἀκοντίζοντες οἱ ᾿Ακαρνᾶνες, καὶ ἐγγὺς 
’, ᾿ ᾿ , 3 Α Α ’ὔ »» Α 

προσιόντες πολλοὺς ἐτίτρωσκον. ἔπει δὲ παρήγγειλεν, ἔθει μὲν 
4 ““ ς “ Ἀ ’ ᾿] 3. τοῦ Α ε6ε “- 

ἐκ τῶν ὁπλιτῶν τὰ πεντεκαίδεκα ἀφ᾽ ἥβης, ἤλαυνον δὲ οἱ ἱππεῖς, 
Ἁ Α ᾿; - 7 3 

αὐτὸς δὲ σὺν τοῖς ἄλλοις ἠκολούθει. οἱ μὲν οὖν ὑποκαταβε-[11] 
Γ “- 9 ’ Α τ  Α ᾿Ὶ ᾿ ’ 

βηκότες τῶν Ἀκαρνάνων καί ἀκροβολιζόμενοι ταχὺ ενεκλιναν 
ἈΝ “ ᾽ ’ εὴ Ἁ »᾽ τὶ ε . ΠΝ ΄- 

καὶ ἀπεθνησκον φεύγοντες πρὸς τὸ ἄναντες ἐπὶ μέντοι τοῦ 
“ ’ ες ε κ: 3 ΡΥ 9 ἐς , 
ἀκροτάτου οἱ ὁπλῖται ἦσαν τῶν Ἀκαρνάνων παρατεταγμένοι 

ν “ “ Ἁ Ἁ Α ω “ 3 ’ὔ ι ᾿ὰ 

καὶ τῶν πελταστῶν τὸ πολύ. καὶ ἐνταῦθα ἐπέμενον, καὶ τὰ τε 
», ’ ’ Α “ ’ ον ’ «ς ’ 

ἄλλα βέλη ἠφίεσαν καὶ τοῖς δόρασιν ἐξακοντίζοντες ἱππεὰας τε 
’ Α Ι͂ Ν ᾿ ’ 9 Ἁ ’ “-" 

κατετρωσαν καὶ ἵππους τινὰς ἀπέκτειναν. ἐπεὶ μέντοι μικροῦ 
σι ᾿-ζ “Ὁ 

ἔδεον ἤδη ἐν χερσὶ τῶν Λακεδαιμονίων ὁπλιτῶν εἶναι, ἐνέκλιναν, 

παρασκευαζόμενον Τ ΘΟΠΟΪαν5 οὐ πὖ νἹἀρίαγν, Κ᾿. συ. Μοχ ἱππεῖς Β. ΡΥ.» 

μὲν ἐσφαγιάζετο, μάλα κατεῖ- [10] 

[ογτΐαϑϑθ Α. Ὁ. παρασκευαζομένω Β.Ὁ. 
ΟΝ. Οὐδβίοεὶ παρασκευαζομένου. 

τὴν ἸηΐΘΙ γούϑιιβ Β. 
στρατιῶται ἴῃ Σπαρτιᾶται τητιαΐτι πη 

νόϊαϊῦ Μοταβ. ΒΟῊΝ, ἢὸος Λακε- 
δαιμόνιοι ἀἸοσοπάιπτῃ ἔπογαί. 

8. ἔβαλλον] ἔβαλον ΑἸά. 
κράσπεδα] Ῥογίιι8 σοτηραγαν! Εἰγ- 

τηο]ορ. Μ.: Κράσπεδον, τὸ κρεμάμενον 
ἤτοι κεχαλασμένον εἰς τὸ πεδίον. ὅδια]- 
ἋὯΔ8 : Κράσπεδα, οἱ πρόποδες, τὰ ὁμαλὰ 
καὶ ἐπίπεδα. ΟῊΝ. 

9. ἐπιτιθεμένους] ἐπιθεμένους Β. 
ἦσαν Μοτιι5. ΤΌ Υ] ἤεσαν. 
πάσχοντας] πάσχοντα ἢ). 1. οἵ, 

ΟΠΎ1580 ΒΘ] ΠΘΗΪΙ καί. 
1ο. κατεῖχον] [πϑίαθαηΐ, πγροθαπί. 

ΑΥτδΠὶ ΑἼΔΌ. 2, 27. 6 : Τοῖς τε βέ- 
λεσιν ἐπὶ πολὺ κατεῖχον οἱ Μακεδόνες 
ἀναστέλλοντες τοὺς προμαχομένους. 
ΡΙαΐάτοι. Αγαΐ α. 29: Κατεῖχε διώ- 
κων. ΟΥΓΟΡ. 1, 4, 22: Καὶ ἰσχυρὰν 
τὴν φυγὴν τοῖς πολεμίοις ἰσχυρῶς κα- 
τέχων ἐποίει. ΟΗΝ. 

ἐγγὺς Β.Ο.Π..ἘΔ1. Οὐδἴδεὶ οὐκ ἐγγύς. 
ἐκ τῶν] τῶν Ν. 
σὺν ρτὸ ξὺν Β.}). 
11. καὶ ἀκροβολιζόμενοι] ἀκροβολι- 

ζόμενοι ν᾽. 
εἶναι, ἐνέκλιναν] εἶναι, ἐνέκλινον Β. 
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Π ΝΦῪ ’; ᾿] ΄ Ε 9 ’ - « ,ὔ Α , ’ 

12 καὶ ἀπέθανον αὐτῶν ἐν ἐκείνη τῇ ἡμέρᾳ περι τριακοσίους. τού- [12] 
Α ’ 4«. , ’ 9 ’ Α Ἁ 

των δὲ γενομένων ὁ Αγησίλαος τρόπαιον ἐστήσατο. καὶ Τὸ 
9 Ν , ἢ Ἁ Α ,ὔ , ᾿ ,, ᾿ 

απὸ τούτου περιιὼν κατὰ τὴν χωρᾶαν ἔκοπτε καὶ ἐκαε᾽ προς 
“ ᾿ “ σ΄ 

ἐνίας δὲ τῶν πόλεων καὶ προσέβαλλεν, ὑπὸ τῶν ᾿Αχαιῶν 
" ’, . : ΦᾺ 3 3 , δι ὍΝ, εν 3 

ἀναγκαζόμενος, οὐ μὴν εἷλε γε οὐδεμίαν. ἡνίκα δὲ ἤδη ἐπε- 
19 , Ν ΡῈ Ε , Ε “-“- ’ὔ ε δὲ τΑΙ δΤι ] 

᾿ 3 γίγνετο τὸ μετόπωρον, ἀπήει ἐκ τῆς χωρας. οἱ ὁὲ χαιοι 13 
,ὔ ΡΝ “δὰ 4. ΛᾺ, «“ ͵ "Α , 

ἢ “πεποιῆκεναι ΤΕ ουοεν ἐνόμιζον αὐυτον. ΟΤι πολιν ου εμιαν 

' " “, ς - “, ΕΣ 587) , ς Ἷ 
προσειλήφει οὔτε ἑκοῦσαν οὔτε ἄκουσαν, ἐδέοντό τε, εἰ μή τι 

| ", » εἶ “ ’ὔ ’ὔ - δναΝ “ “ἍἉ ΑΥ 

ἄλλο, ἀλλὰ τοσοῦτον γε χρονον καταμεῖναι αὐτον, ἕως ἂν τὸν 
Ν ὔ ΓΝ “ ε 9 “ Ν 

σπορητὸν διακωλύση τοῖς ἈΑκαρνάᾶσιν. ὁ δὲ ἀπεκρίνατο ὅτι τὰ 
- ἢ ’ - ’ ἈΓ τῷ ν ᾿ » 
ἐναντία λέγοιεν τοῦ συμφέροντος. ἐγὼ μὲν γαρ, ἔφη, στρα- 

, Ἷ - " εὖ ς Ν ᾿ φ 3... ὦ « 

τεύσομαι παλιν δεῦρο εἰς τὸ ἐπιὸν θερος" οὗτοι δ᾽ ὅσῳ ἄν 
’ , ,’ὔ ψἣὸ “ 5 3 

πλείω σπείρωσι, τοσούτῳ μᾶλλον τῆς εἰρήνης ἐπιθυμήσουσι. 
΄ ’ “" ᾽ 

Ι4 ταῦτα δὲ εἰπὼν ἀπήει πεζῇ δ Αἰτωλίας τοιαύτας ὁδοὺς ἃς [14] 
"» ἵ ΄-“ 

οὔτε πολλοὶ οὔτε ὀλίγοι δύναιντ᾽ ἀν ἀκόντων Αἰτωλῶν πο- 
- - ἃ 

ρεύεσθαι' ἐκεῖνον μέντοι εἴασαν διελθεῖν" ἤλπιζον γὰρ Ναύ- 
ς - ’ δ΄ δι. - ς Α Α 5 ’ 

πακτον αὑτοῖς συμπράξειν ὥστ᾽ ἀπολαβεῖν. ἐπειδὴ δὲ ἐγένετο 

. κατὰ τὸ 'Ρίον, ταύτη διαβὰς οἴκαδε ἀπῆλθε" καὶ γὰρ τὸν ἐκ 

Καλυδῶνος ἔκπλουν εἰς Πελοπόννησον οἱ ᾿Αθηναῖοι ἐκώλυον 

τριήρεσιν ὁρμώμενοι ἐξ Οἰνιαδῶν. 

12. καὶ τὸ ἀπὸ] καὶ ἀπὸ Υ. 
ἔκαε] ἔκαιε Β.1. 
προσέβαλλεν Β.Ο. Π.Ψ. Οἴει 

προσέβαλεν. 
13. οὔτε ἑκοῦσαν οτῃ. Κ᾽... 4] ἕκου- 

σαν (516). 
μή τι Β.-Ο..Ε.1.ν. Οἴου μηδέν. 
συμ. ῬῖῸ ξυμ. Β.Ὁ. 
στρατεύσομαι ὥϊορῃαηθβΒ. [07] 

στρατεύομαι. 
τὸ ἐπιὸν θέρος] Ῥ]υΐΑγο τι5 ΑΡρΈ8. 

6. 22. εἰς ὥρας. [Ιάδπη Α(οὶ ἀϊοαπηί 
εἰς νέξωτα. (ὑδἴεγιιπη ἤδης ΠΔΙΤΑΙΙΟΠ]Β 
Ρατίθιη Ὄχοϑυρβὶῦ ΡΟ ητι8 2, 1, 1. 
5ΟΗΝ. 

τοσούτῳ] τοσοῦτο Β. 
δι Αἰτωλίας] διὰ τῆς Αἰτωλίας Υ͂. 
Ναύπακτον] ἔζδτη {πτὴ ΛΟΙΠΟῚ ἰθπιι- 

ἴδβ8 νἹἀθηΐοῦ αὐτὴ (ὑαἸγάοηθ οἵ 8118. 
Ηΐϊης ΕἸ ρδιηϊποπάδβ, οὰπ ἴῃ ΛΟ δρΟΒ5 
αυχιββοῦ οχογοϊπιση, Δύμην καὶ Ναύ- 
πακτον καὶ Καλυδῶνα φρουρουμένην ὑπ᾽ 
᾿Αχαιῶν ἠλευθέρωσεν, ἀυοίογα ΠΊΟΘΟΥῸ 

15» 75: 580 ΟἸγΙΏΡ. 1053, 2. 5ΟΗΝ. 
συμ. ΡΙῸ ἕυμ. Β.Ὁ. 
ἐπειδὴ Β.(..Ε. Οὐδίοιι ἐπεί. 
Ῥίον] ῬυοπηΟ ΠΟΥ ΠῚ φΘΙΩΪΠΊΙΠῚ, 

ΓΤ. 116. 5101 ΟρΡροβιζατη ; ααοα ἴῃ 
Αῦτοία οϑί, αἸοὶ βοϊοῦ ΑΠΕΥΓ ΙΓ, 
ΔΙίοσπη ῬΘΙοΟροπηθβίδοιη. ἘΥθίστη 
1η θυ Ροβιύαση (ἀτοθοῖδπι οὐ ῬεΟροηπο- 
ϑιτη αἰνιατῖ. ΒΟῊΝ, 

καὶ γὰρ τηλῦρο [,ΘΟΠο]ανῖϊ. [ΔὈ τὶ 
κατὰ γάρ. 

Οἰνιαδῶν] ἴῃ Ῥ] αἴδτο!ϊ ῬΈΣΊΟ]6 ο6.10. 
46 Αφδγπμδηΐα : Καὶ κατέκλεισεν Οἶνε- 
άδας εἰς τὸ τεῖχος, Ὁ] Ἰεσεπάπτη Οἰ- 
νιάδας. (ΕπΙδαθ65, Ἰησοῦ ΔΟΔΓΏδ- 
πἶθιι8, πηθπιοσαΐ ᾿ΓΠμπογαϊθβ 2. 5ὰ0 
ποι, ἘΠῚ βομο]]αδίθβ 5110 [ΘΠΊΡΟΥΘ 
Δα 1158586 αἱ Πγαρδτηθβίθη. ἴη Ρο]γ- 
ὉΠ 4, ύόρ. Οἰνιάδαι ᾿Αχαιοὶ 4 10]15 
αὐθυαπηΐαν ; 866. ΠΌΡΘΙΒ ΘΟΙΓΟΥ 
ΠοΟΙΊΘη ᾿Αχαιοὺς, νοϊαῦ ΘΧ ΨνΘΥΌΙ5 ἐπ᾽ 
᾿Αχελώῳ οΥΠΊ, οατὴ Βθίβκιο ἀβ] ον, 
5ΟΗΝ, οΟἰνιάδων Β..Υ. 
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ΚΕΦ. Ζ. 

ΔΑ... Παρελθόντος δὲ τοῦ χειμῶνος, ὥσπερ ὑπέσχετο τοῖς 
3990. 9 

1ὸ 

Ξ: “ΔΝ . , κι. ἴὰ κ -᾿ 
Αχαιοῖς, εὐθὺς ἀρχομένου τοῦ ἦρος πάλιν φρουρὰν ἔφαινεν 
παι τ γὺν ᾿Ξ ε ον . , ἢ ᾿ ὃ κ᾿ ᾿ 
ἐπὶ τοὺς ᾿Ακαρνᾶνας. οἱ δὲ αἰσθόμενοι, καὶ νομίσαντες διὰ τὸ 

᾿ Χ Ξι 
ἐν μεσογείᾳ σφίσι τὰς πόλεις εἶναι ὁμοίως ἂν πολιορκεῖσθαι 

ὑπὸ τῶν τὸν σῖτον φθειρόντων ὥσπερ εἰ περιεστρατοπεδευ- 
»“" ’ 

μένοι πολιορκοῖντο, ἔπεμψαν πρέσβεις εἰς τὴν Λακεδαίμονα, 
κ Α Α ’ Α Ἁ Ἁ 

καὶ εἰρήνην μὲν πρὸς τοὺς ᾿Αχαιοὺς, συμμαχίαν δὲ πρὸς τοὺς 
Ν Α σ΄ “΄ 

Λακεδαιμονίους ἐποιήσαντο. καὶ τὰ μὲν περὶ ᾿Ακαρνᾶνας οὕτω 

διεπέπρακτο. 
- Ἁ Α Ψ ’ «ἵ 

Ἔκ δὲ τούτου τοῖς Λακεδαιμονίοις τὸ μὲν ἐπ᾽ ᾿Αθηναίους ἢ 

Βοιωτοὺς στρατεύειν οὐκ ἐδόκει ἀσφαλὲς εἶναι ὄπισθεν 
’ δ΄ ΄ Γς ’ Α ο 

καταλιπόντας ὅμορον τῆ Λακεδαίμονι πολεμίαν καὶ οὕτω με- 
“ Α  ; Ν 

γάλην τὴν τῶν ᾿Αργείων πόλιν, εἰς δὲ τὸ "Ἄργος φρουρὰν 
’ ε ᾿ 9 93 Α΄ δ» δ 3 “6 τῶν ΝΕ ’ 

φαίνουσιν. ὁ δὲ ᾿Αγησίπολις ἐπεὶ ἔγνω ὅτι εἴη αὐτῷ ἡγητέον 
“΄ι ΄“-“ Α 

τῆς φρουρᾶς καὶ τὰ διαβατήρια θυομένῳ ἐγένετο, ἐλθὼν εἰς 
2 ’ ἣ ’ ᾿ ’ Ἁ Ἁ ο 6 ’ 

Ολυμπίαν καὶ χρηστηριαζόμενος ἐπηρώτα τον θεὸν εἰ ὁσίως 

Μϑοῦτη βαηθΐ ΥΥ̓ δἰ ΒΚ πι8. 1. ἔφαινεν)] ὅς. ΑρΘΒ11ατι8, οίβ ΠῸῚ δευόμενοι. 

ΔΑ.Ὁ6. 

5818 ῬΥΟΡΥΙΘ ἀθ 8010 Αρϑβιϊαο αἸοϊαΓ. 
ΑἸΡ1 ΕΡΒοΥΪ, ᾿ηογάπιηη 1, ΟΘἀϑου 1] 
φαίνειν φρουρὰν ἀἰοπηίαγ. ΘΗΝ, 

μεσογείᾳ] ἰἸϑιαὔππι 8110] μεσογαία, 
αυοα εϑ. ᾿ηΐτα ἢ, 1, 8. Μαγιαίαυ νοῸχ 
ἀρυὰ “Παογα!άθπη ααοαιθ 2, ΤΟΣ. 
1. 120. 5. 05. (Οηΐϊ. ᾿ΠΕΙ ΠΟΘΙ. δα 
ΡΙαΐοη. Ῥηθάοηῃ. Ρ. Ρ9ο. Δοδγημδηϊα 
ἃ Βῖπι1 ΑἸΙΩΌΓΔΟΙΟ τ86π| Ἰιχία ΠΊΔΓΘ 
Ιοηϊαπὶ [Ἰτοτα]θη ἰγαοίπ πη ΟὈ ηοὲ 
τιβαπιθ Δ] ΔΟΠο]ουπ] ἀπηηθῖη. ἰ7γ)68 
ἸρΊυαΓ ἃ ΠΠΓΟΥΘ Το πηούαϑ [ἢ τηθα]ὰ ἴοστὰ 
σΟΠ πθηΐθ Παθυῦ πηοηΐθβ σούβιιβ “- 
[0] α τη Βθραγαηΐθϑ. δ] Π]Θ11} (ἀτεθοὶα 
ΔηΠαὰα ἤθη ΧΟΠΟΡΠΟΙΙΒ ἸΟΟΙΠΩ 
ΠΟῚ Παδοί, 5815 τηθιη ο Δ Ὀ]] θη δα Α- 
ΘΟΑΥΠΔΉΪδΟ (ΒΟΥ ΡΌΟΠ ΘΙ ἈΠΌ Δ πὶ ὁχ- 
Ῥ]]οαπάαιη. Εογίαθθβα πὸ ρογθποί 
4αοα βαρνα οχ Πιοάοτο αἰὔα]!, Ασαγ- 
ὨΔΏΘ6Β. ἃηΐίθ (ὑββαη αν} ὑθηηροτα α18- 
ῬΘΥΒΟΒ. ἴῃ Οδβίθ}}}5. δ ἸΟΟΪΒ ΤΠ 1118 
Πα ΐαββθ, Π66 1Π Ῥ]ΈΓΘΒ ὉΠ})65 ΘΟ11586. 
5ΟΗΝ. 

περιστρατοπεδευσάμενοι] [,ΒΟΠΟΪΑν 
ΨΘΙΒΙΟ : ΟἸΆΠῚ 81 ΟΑΒΙΤῚΒ. ΟἾσοα ΟΥΌΘΒ 
ῬΟΒΙΠΒ. 605 ΟρΡρᾳρπαγθηῖ. ΜΙΠῚ ποη 
ἀαθιαπη δύ Ἰθροπάϊιπι περιστρατοπε- 

5ΌΟΌΗΝ, ΒΟΙ͂ΡΒὶ περιεστρατοπεδευ- 
μένοι. (τη πολιορκεῖσθαι 5, 4, 61: 
Ἴ, 1, 25. ςοηΐογί ΠΟΥ. 

2. ἐπὶ βουναγαηί Β.Ὁ ἘΝ ΕῸΥ͂. οα. 
ΘΟΙΘΓΙ: 

καταλιπόντας Δα ᾿ηΠπ|{Ἰνπ1πΔ στρα- 
τεύειν Υγὸαΐογίασ, τηοηθηΐθ Μοτζο. 
5ΟΗΝ. 

καὶ οὕτω Β.).1.. (ὐθίουὶ οὕτω 
Και. 

᾿Αγησίπολις] ιοάοσιβ 14, 07. 58 
ΟΙν τηρ δ 8 ΟἿ. 2 : ᾿Αγησίλαος ἀ ἀκούων 
τοὺς ᾿Αργείους ΘΕ τὴν Κόρινθον δια- 
τρίβοντας, ἐξήγαγε τοὺς Λακεδαιμονί- 
ους πανδημεὶ πλὴν μιᾶς μοίρας. ἐπεὰ- 
θὼν δὲ τὴν ᾿Αργείαν πᾶσαν, τὰς μὲν 
κτήσεις διήρπασε, τ τὴν δὲ χώραν δεν- 
δροτομήσας εἰς τὴν Σπάρτην ἀπεχώ- 
ρῆσε. Θῇδμ Θχρθαιϊ!οηθιη θᾶπ 1Ρ- 
881 6886, 46 ατὰἃ πππο ΧΘΠΟΡΠΟΠ, 
Βαβρι αι ΑΝ ΘΘΒ ΘΙ ΠρΊ5 : ἰριταγ ᾽Α- 
γησίπολις Ἰερὶς. ὙΥ̓́ΘΒΒΘΠΠΡῚΟ ρῥγοῖνθ- 
ταῦ θοάννο 5 δα ΟἸγπρ. 97, 3. 
5ΟΗΝ. 

᾿Ολυμπίαν Β.Ο..Ε.1.. Οἰεῦ 
τὴν ᾿Ολυμπίαν. 

καὶ Βογναχιιπί .1).Υ΄., οπι. σϑίθυ. 
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ἂἁ  » δ, κἱας " ὃ ’ κ δὰ - ᾽Ὰ " “ 9 

αν εχόοι αὐτῷ μῆ εχόοβμεένῷ τὰας σπονοὰας Τῶν βγξειων, οτι ουχ 

ὁπότε καθήκοι ὁ χρόνος, ἀλλ᾽ ὁπότε ἐμβάλλειν μέλλοιεν Λα- 
; ’ «ε ’ Α ΄-“ ς δὲ Ἁ ᾿ ’ὔ 

κεδαιμόνιοι. ΤΟΤΕ ὑπέφερον τοὺς μῆνας. ὁ ὃε θεὸς ἐπεσήμαινεν 

ἔχοι] ἔχει Εἰ). 
τὰς οἵη. Α.Ο. 
ὑπέφερον τοὺς μῆνας ῬῬγεοίθχΧΕΓΘ, 

Ρτεοίθημαοσθ, προφασίζεσθαι ο5ῖ ἢ. 1. 
ὑποφέρειν. [ϑα ἀπσογα ἔγιβίσα ΘΧρ]]- 
οαὐ Βιιηασάιπιβ ἀρὰ Μαυτγδίου. “68. 
ΤΠΒοΥΙρ ΟΠ ατὴ νῸ]. 1, Ρ. 45. σοΙηρᾶ- 
ταῖο Ρ]Ιαΐατομο (ὑ285. α. Ρμο 1ηἰ.: Ὥσ- 
τε τὰς θυσίας καὶ τὰς ἑορτὰς ὑποφε- 
ρομένας κατὰ μικρὸν εἰς ἐναντίας ἐκ- 
πεπτωκέναι τοῖς χρόνοις ὥρας. 1,.1).] 
Μρηβοβ ἁ]αιοί ΒΆΌσΟΒ. ργοθχθθδηΐ 
Ααρῖνι, {αθιι5. ᾿πατιοῖαβ 5101 [Π]ΟΘΠῚ 
ΒΡΟΡοῃάογαηΐϊ [Δοθα θη 1} οὐ ΑΥ̓ΡΊνΙ. 
ΗἨποιβαιθ Ρ]απα οπηηΐα οἵ ᾿παπθιαΐα 
Βιιηΐ. ΑἸ αΙζπὙ διιΐθπη αι ἔπ6- 
τἱηΐ 111 τηθῆβθ8. Εΐοβ σοι ποη- 
ἄστη ᾿ηϑύπ1586. τηδηϊζοβί πη οϑῦ οΧ 
νΘΓΌ]8 οὐχ ὁπότε καθήκοι ὁ χρόνος. 
ΑΠΈΠΟΙΡΑΓΟ Ἰρὶταν ΑΥὙΡΊΝΙ Π]Ογ τη πηθη- 
Β11Π|0 Πα μοα8Β (1056 ΘΟΠΑΌΔΗΓΕΓ. 
Μοχγῖιιβ εχ ΤΠπυογαάϊαθ Ρ, Ρ4. ἀοοσεοί 
ΤΏΘη586 (ὑὍΓΠ60 [δβϑίοβ 4165 ἃ 1)ουϊθη- 
Β10 8 δοΐοβ [α1586, σαι πθίαβ ἔπ- 
ΘΥΙζ Δ πὰ ΘΔΡΘΓ; οὖ 4] πο]]θηΐ Πος 
ΤΏΘΠ86 ΔΙΊ ΟΆΡΕΓΘ, 605 ἋἸΟ] προφα- 
σίζεσθαι τὸν μῆνα, τη Π861ΠῚ 1Π6116118 
[οϑύβαιθ ΒΔ ΟΡ ΠΔῚ ργοθίθπαθσθ (ὐοτη- 
Ραγανιΐ οὔϊδιη “μου ἀἸάθιη 3, Ρύ, 65. 
5» 75- ΗοΒ Ἰρτύαν [οϑῖοβ (δγΠ6] τηθη- 
815. 6165, Ῥ]Θ ΗΠ] ηἶο οΘ]θὈγαΐοβ, ἰθβίθ 
᾿υγιρΙ 6 ΑἸοοθϑῦ. 451, ᾿ηΓ6]Π01 πος ἴῃ 
Ιοοο ραΐαϊ νἱῦγ ἀοοίτιβ, βεουίαβ Βτο- 
ἀφύη οἱ Κπππηπτιπη δα Ῥαιιβδηῃϊδτη 3, 
5» Ρ- 216. ὅ'8εα αἰ ΠΠου] αἴθ θα πι ΠΟ 
ΘΧΡΙΊΟΑΤΘ ρούα!ξ οὔ͵ τοὺς μῆνας αἸΧοΙΙ 
Χοπορθοη ἢ. ]. οὖ ἰηἴτα 5, 1, 29. οἵ 
5. 3. 27» ΟΠ μῆνα, 51 46 ΠΟ ΤΠΘΠ86 
ΟὐἌγΠΘῸ οἵ ρᾶῖιοῖὶβ σα θυβάδτη ἢ] 85 
ΓΠΘΠ518 ἋαἼΘΌ 115 ΒΘΓΙΊΟ οϑύ. [56α 1ἄθτὴ 
α6 Ιϑ0ἢτη118 ἀἸσθη πη}, ΠΙΒῚ 415. ο85- 
το παουῦ Ρ]5. ὉΠΙτ5 ΤΠ6η815 ΠἸΘΡῸΒ 
σοητησαία. ἴ,. 1).1] ὅ'6α τηυ]ΐο ρτὰ- 
ψΙΟγθὴ ΟΠ οὐ] θη. Οτη]δὶῦ νὴ αο6- 
ἴ5, αΔ πη ἡδίτιτα 1ΠΟΥΓ ΓΤ [θβίογ τη 
αἸογα πη. ἸΘΟίΟΥ βίας! πΊ ΟΠΈγγο αἀθθοί. 
ΘΟΙΠΙσοῦ 51 ΠΟΥ ΘΠ 51 118 ΠΠΙνΘΙΒ15. 6165 
111 τη η815 (ὍΛ ΠΘῚ ᾿Πατ10115 Β8ΟΓῚ ἔπθ- 
ταηΐ, ἀοθοθαηῦ βαοτα (ὐἝγθα 0508 
δἴϊατη ΓΔΟΘ ας] ΠΪΟ5. 80 ΘΧΡΘΟΙΠΟΠΘ 
Ὀ6]11ςα τοίγαῃογθ, γθοία τηοηθηΐα Ὗ816- 
ΚοηδΙΟ δα Ηογοαοί. 7, 2ού, πες Ατ- 
ΒΊνοσα τη ΔατηοηἸΠ0Π6 πα] σοθαηΐ διΐ 

Θχοιβαίίοπθ. [64 Ποὺ δυριτηθηΐιτα 
Θν τ ᾳιοάατητηοᾶο ΠΓ μπογα. 5, 54: 
᾿Αργεῖοι δ᾽ ἀναχωρησάντων αὐτῶν (τῶν 
Λακεδαιμονίων), τοῦ πρὸ τοῦ Καρνείου 
μηνὸς ἐξελθόντες τετράδι φθίνοντος, 
καὶ ἄγοντες τὴν ἡμέραν ταύτην πάντα 
τὸν χρόνον, ἐσέβαλον ἐς τὴν ᾿Επιδαυ- 
ρίαν καὶ ἐδήουν. ᾿Επιδαύριοι δὲ τοὺς 
ξυμμάχους ἐπεκαλοῦντο᾽ ὧν τινες οἵ 
μὲν τὸν μῆνα προὐφασίσαντο, οἱ δὲ 
καὶ ἐς μεθορίαν τῆς ᾿Επιδαυρίας ἐλθόν- 
τες ἡσύχαζον. ἴ,..ὄ 1)..] δεα ορίπῖο 
ἰδία 4 (ὑἌΓ6Ο τῇθη86 δ 5801718 (ὑγ- 
Π615 τηδ]6 Γαἰῦ ππιο ᾿τηρογίαϊα ὈΓΙΠΊΤΠ 
ἃ Καῇπῖο οἵ Βγοάδο, {πο ἨΪΠῚΪΒ 
[0115 δαϊν Μοτιιβ. [|ἢ ΘΥΓΌΓΘΙΩ 
ὙἸΓῸΒ αἀοοίοβ Πα πιχῖβ86. να θίαυ ἸΟοι5 
Ῥαυβδηϊθ 3, 5» 8, ὍὉῪὈῚ 46 Πᾶς 1ρ8ἃ 
Θχρθαϊοηθ ΑΡΘΒΙΡΟ]α18 αρὶῦ : Πέμ- 
πουσι κήρυκα οἱ ᾿Αργεῖοι σπεισόμενον 
πρὸς ᾿Αγησίπολιν σφίσι πατρῴους δή 
τινας σπονδὰς ἐκ παλαιοῦ καθεστώσας 
τοῖς Δωριεῦσι πρὸς ἀλλήλους, 1000], 
ΠΪ81 ΘΧ 8110 Βουϊρίουθ θ8 Ὠδιιβιῦ, νϑυ- 
θὰ ΧοπορΠοη 15 ᾿πἰουρυθίδί ὁπ 88 
ΤηΔΡῚΒ ΟὈΒΟΌΤανῦ Θυδτη ΘΧρ]οῦ. 
ἘΠροΐς ον 6115 [Β.ῃτηϊοο5 605 60- 
Ταμηαιθ βϑηοίϊαΐθηη ραϊαῦ ΑΥΡΊΝΙΒ 
ΡΓϑοίθχύαμη ρυπ15586 (οτἹηΐπαπ δα- 
ἤπιος ἰθηθηΐιι8. Ηπιο ἰγϑῃϊῦ οἴδτα 
ΒΙρἃ 8 Νορύμηϊ, οαἹ] βτημβ οὖ 
1.61 ΒΕ ΠΙΟΙ 58ΟΥ οὐαηῦ ; αδὶπαθ 
ΡΙΓΦΘΟΟΠ65. ΟΟΥΟΠδίΟΒ, 4108. ΒΕ ὈΤΏ186- 
Ταηΐῦ Ατρῖνὶ, ὥσπερ εἰώθεσαν ; αυοά 
Ἰηογργθοίαςαῦ. [ον 6] ] 85, ααδαθὶ 1} 
᾿Π 6 ππο185 1185 ἀπ ποϊαβϑθηῦ Αροβρο- 
1141. ὔϊο ΘΠ] πΠῈ, πα α]ΐ, 1115. ΟΟΟΌΓ- 
ΤΟ ι5 Αροβαιθ ἀηΐθ ὈΙΘΠΠΪ Τα 
ΡΘρογοογδῦ ; σιιοα π6 πος 8ΠΠη0 ἴδοθ- 
Τοῖ οὐὔδοιϊα σΟΠβα]αθγαῦ ΑΡΘΒΙΡΟΙ]ΙΒ. 
ὕπα6 Βαροαΐ συδ 46 Ῥγεθοοηθι5 Α- 
ΘΘ651180. δῃηΐθ ὈΙΘ ΠΤ ΒΕ ὈΓΏ15515. 1η- 
Βουϊῦ, Ὠθβοῖο. [ΘΠ 4116 ΓΑΙΠΟΠ 685 ΘΔ 
ΘΟὨΤΟΠΟΙοΟρΊοοο, ἃ [)οανν6]]0 δοουγαΐθ 
ἀφατιοῖοθ, σοπρταιπῦ οατη [8615 [50}- 
Τ]018. μος ΟἸγπΊρΙΔ 18 ΔΠΠῸ δοί!β. 
(εν ββιτήδτη ᾿ρτῦιν δααϊάοτη Ραίο [)οα- 
γν6}}} 1ΠοΥΡΥΘ ΠΟ τη, [τηϑυϊΐο ἀπ|01- 
ας ΟἸΙηΐοη. Ἐδβί. νο]. 2, Ρ. 224. δα. 2.} 
ΘἴΒΙῚ ΤὨΪΓΟΓ ἃ ΧΘΠΟΡΠοηΐθ ᾿παουιπη 
᾿β.Ππησοστιτα ἴδ ΟὈΒΟΌΤΘΙη τηθηῖ10- 
ΠΟΙ 6886 ἰδοΐαιη. ΔΓ ᾿ΠαΟΙῸΠῚ 
ΘΟ] Δ ΠΟΥ τηθη865 ἰοησα δάῃας 
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νιν δα ΓῚ Π ὃ , ϑὴ λδί Ω ,ὔ 

αὐτῳ οὁσιον εἰναι μή θεχομένῳ σπονόας αἀὐικως ὑποφερομεένας. 
Ξ ᾿ , 

ἐκεῖθεν δ᾽ εὐθὺς πορευθεὶς εἰς Δελφοὺς ἐπήρετο αὖ τὸν ᾿Απόλλω 
΄ι- “- ΄' ΕἸ 

εἰ κἀκείνῳ δοκοίη περὶ τῶν σπονδῶν καθάπερ τῷ πατρί. ὁ δὲ 
, 

ἀπεκρίνατο καὶ μάλα κατὰ ταὐτά. καὶ οὕτω δὴ ᾿Αγησίπολις [3] 
᾿ Α ΕῚ ΄ Ἁ , " “- Α ν » 

ἀναλαβὼν ἐκ Φλιοῦντος τὸ στράτευμα, ἐκειίσε γὰρ αὐτῷ συνε- 

λέγετο, ἕως πρὸς τὰ ἱερὰ ἀπεδήμει, ἐνέβαλε διὰ Νεμέας. οἱ δ᾽ 
οὶ “-“ 9 4. ᾽ ᾿ ’ λύ 2 «» “ 

βργέιοι ΕἼ Εἰ εγνῶσαν ου ουνήσομενοι Κῶλῦύειν., ΕἐπΤεμ. ; αν»Ἁ. ὠσπερ 

εἰώθεσαν, ἐστεφανωμένους δύο κήρυκας ὑποφέροντας σπονδᾶς. 

ὁ δὲ ᾿Αγησίπολις ἀποκρινάμενος ὅτι οὐ δοκοῖεν τοῖς θεοῖς 

ΑὈέαϊ5886. νιἀθηΐαγ, οὗ ΑΥΡΊΨΙ οχ 8ι1ἃ 
ΒΔΓ] ΠῚ (ΘΥΤὰ ῬΥΘΘΟΟΠΘ5. ΒΕ ΠΙΒΟυηΐ 
Αρββιρο αὶ, αθπὶ Πονῖ586. ραΐαθδηΐ 
ἃ. 86 πη (ΟΥΙ ΠΕΠ115 ΘΟ] αποίτη ᾿ππ085 
ἸβΌΠτη]οο5. ΠΟΥ 50]1005 6888 80 8]140 
1η616 [6ΠΊΡΟΙΘ, 
Αὐρίνουαμη ἀδικία, ααοα Δ]16η0 ἴθπη- 
ΡΟΥΘ, οὐ ἀδίπαθ, σποα Δ]|16Πη0 ΠΟΠΊΪΠΘ, 
ΟΉ 081 ΟὐτΙΠΓΠ1], ᾿μποῖαβ Ἰμἀογάτη 
Ῥτϑοίθχθθαηῦ. (ὐθίθγιτη, δἴϑὶ ἸΟΟιι ΠῚ 
ΒΟΙΙΡίοσΙΒ στθθοὶ 46 Ἰπαουαπὶ [5ΓΏΤΩΏ]- 
σΟΙΙη ᾿π6 10 118 Ἰσποτο, 46 ΟἸΥΏΡΙΟΙΒ 
[Δι ἀἸβουίθ ᾿πα πο]85, 18π| ἃ [γα Γ- 
50 ᾿ηϑύπἴ88, τηϑπηοταΐ ΡΙαίάτοἢ. Ιγ- 
ΟὈΓΡ.. Ο. 23; 4] ᾿Ολυμπιακὴν ἐκεχει- 
ρίαν ΔΡὈ611αῖ. δὶ ΟἸγιηρισοσγατη ἰπ- 
ἀοΥαπι σπονδὰς νΕ] ἐκεχειρίαν 5ϊηρτι- 
118. ΟΡΡΙα15 ᾿παϊοθραηΐ, ἐπηγγέλλοντο, 
ἴῃ ἴθυτα νΘ1Ὸ θα ῥυτὰ ΡΆὮΌ]Ο6 α6- 
παηοϊααηΐ, τηοηθηΐθ “ μπογα. 5, 40. 
Ηϊης σπονδοφύροι ἃ ΡΙΠάΔγΟ Τη6Π|0- 
ταῦ], κήρυκες ὡρᾶν, [δίῃτη. 2, 35. Ηᾳας 
ΓΒΡοχιΐ Γλιοϊδηι85 ᾿σΔγοΙαΘΗΙρΡΡὶ οι 61, 
Ὁ] Ψαρίθογ: Ἱερομηνία γάρ ἐστιν, ὡς 
ἴστε, μηνῶν τούτων τεττάρων, καὶ ἤδη 
τὴν ἐκεχειρίαν ἐπηγγειλάμην. ῬἼΤΏ1}1- 
[61 σπονδὰς μυστηριώτιδας (δΠιποϊδ- 
Ῥαηΐ (ἀγθθοῖβ ΑΓΠΘΠΊΘΏ868, ΟἸ1ΠῚ Πηγ8- 
ἰογῖα Π]θυβι πα ᾿ηδίαθαηῖ. ἀυβοη68 
46 [α]δ Ἰεραῖ. Ρ. 302. [)δπίαιθ ΕΥ. 
Ῥοχγίιι5 ἀδιηηανὶῦ οὕϊδτη ψ]ρ ίτιπη μῆ- 
νας, Θἰαιιθ. ϑι 1 Β0ΠΠπιο αῦ μύνας, ατιὰ8 
ἀοἰηα 6 Βιϑοθρίαβ ΤΙ οΠοΪαν 8 {πι|6 0] 
σομδίμβ δϑῦ, τὰς προφάσεις οχ [ὑπιϑία- 
0Π1ο ᾿ἱπίουργθίαςιβ. ὙΥ βιβικῖο ραύαημ 
ΠΟῚ ΘΟΥ τη ΤΩΘΏΒΘΙΏ, 566] Ρ1Ὸ 1 ]ῖο 
απο νῸ] 1Ππ|πὶ Ὀγθοίθ πα ͵βθο ΑΥρίνοϑ, 
ΑΒΒΘΉΓΓ ΜΔ η80 Θραγίδο νῸ]. 5, ρασί, 
,κῷ. 2032. ΒΟΗΝ. 

ἐπεσήμαινεν] οι θοπαιιπ) νἹαθίτιν 
ἐπεσήμηνεν. (ΟὐΟηΐ. νὰ. ΒοΙρίαγο 5, 
1, 27. 

εἶναι οπι. Β. 

Πυρ]θχ Ἰριίαν Γποεῖΐ 

αὖ τὸν] αὐτὸν ΑἸΑ. 
καθάπερ) Μα]μη ἅπερ τῷ πατρὶ, αἴ 

δϑί ἴῃ Ἰοοῖβ Ατὐἰβίοίθβ οἵ ΡΙαΐαγο 
ἀδίποθρβ ΔΡροῃβπα!β. ΒΟΗΝ. Καθά- 
περ ὑπθύπ! ν6] ΒΒ] ΘΒ κατὰ ταὐτά. 

τῷ πατρί] Ῥαΐεγ Αρο]]πηὶβ οϑὲ Ο- 
Ἰγιαρίαβ «αρϊτογ. Ια ατο 5 Αρο- 
ΡΒίΠθρτη. ΤΘρμη, αθ Αρββῖϊδο: ρη- 
σμὸν λαβὼν ἐν ᾿Ολυμπίᾳ παρὰ τοῦ 
Διὸς, ὃν ἤθελεν, εἶτα τῶν ἐφόρων κε- 
λευόντων καὶ τὸν Πύθιον ἐρωτῆσαι 
περὶ τῶν αὐτῶν, εἰς Δελφοὺς παραγε- 
νόμενος ἠρώτησε τὸν θεὸν, εἰ ἅπερ τῷ 
πατρὶ δοκεῖ καὶ αὐτῷ, ὉὈῚ ΠοΙηΪπᾶ 
ΤΘρΊΙΠῚ Ρουτηϊίαϊα 6556 τόπο Υ γί- 
ἘΠΉΒΕΙ:: Αὐ]βίοίθὶββ ἈΠοίοΥ. 2, 23. 

: Ἡγήσιππος ἐν Δελφοῖς ἐπηρώτα 
πὸρι ϑεὺν κεχρημένος πρότερον Ὄλυμ- 
πιᾶσιν, εἰ αὐτῷ ταὐτὰ δοκεῖ, ἅπερ τῷ 

πατρὶ, ὡς αἰσχρὸν ὃν τἀναντία εἰπεῖν, 

ΠῚ ἢ. 1. σοπηραγαγιΐ ΜΙΟΟΥΙ5. 
5ΟΗΝ. 

8. συνελλέγετο Β., τὖ ᾿πἴτα 4, 8, 5» 
συνελλέγησαν. (ὑδἰοΥἹ ργοῖον 1). ξυν. 

ἐνέβαλε] ἐνέβαλλε Β.Ο. 
διὰ Νεμέας] Ῥαιβδηΐαβ 1]. ς.: Ως δ᾽ 

ἐκ τῆς “Τεγεατῶν ἐς τὴν ᾿Αργολίδα 
ἤγαγε τὸν στρατὸν πέμπουσι κήρυκα 
οἱ ᾿Αργεῖοι. Μία διὰ Νεμέας οταϊπαγία 
αὶῦ Τ,ΔΟΘ θυ Π 115, αὖ ἀρρατοῦ 6 Ἴ Πτι- 
ογά. 5, 58, 0] Αρὶβ Βοωοίοβ βααὶίθβ 
ἃ ἰεγρὸ ἈρΡΎΘΟΙ Ατρίῖνοβ ᾿αθοθῦ Ρ6Υ 
Νοιηθδίϊοαμη νἱδπῆ, '086 οὑπὶ [,866- 
(ΠΟ 118 ἄλλην ἐχώρησε χαλεπὴν καὶ 
εἰς τὸ ᾿Αργείων πεδίον κατέβη, (ὐοΥ]η- 
[Π105 οατὴ 81118. 1 15510 ἴτ ὄρθιον ἑτέ- 
ραν. δῖα ΡῈΓ Νεοιηθδπ ογαΐ οἱ ᾿ρβὰ 
τηοπίιοϑα. ὅδ θη “ΤΠππογά. : ἯΙ 
προσεδέχοντο τοὺς Λακεδαιμονίους κα- 
ταβήσεσθαι, τὴν κατὰ Νεμέαν ὁδόν. οἱ 
Ροβίθα: Τὴν ἐπὶ Νεμέας ὁδὸν κατα- 
βαΐνειν. Οοπῖ. δὰ 4, 2, 14: αἰοίᾶ. 
5ΟΗΝ. 

Α. Ο. 



ϑ αν --. δυνννων..» “ὦ 8. πἢὦἙ ὖννῳ «στ τ, ὐπὸ οσ τ απ“ ᾿ 

ἘΟΤΥΥ ΘΟ ΑΌΝΕΙ; 460 

δικαίως ὑποφέρειν, οὐκ ἐδέχετο τὰς σπονδὰς, ἀλλ᾽ ἐνέβαλε καὶ 
Α Φ , Α 5᾽ ’ Α ς Α Α ᾿] 

πολλὴν ἀπορίαν καὶ ἔκπληξιν κατὰ τε τοὺς ἀγροὺς καὶ εν 

4 τῆ πόλει ἐποίησε. δειπνοποιουμένου δ᾽ αὐτοῦ ἐν τῇ ᾿Αργείᾳ 
΄“ ’ «ς ’ Α ΄“- ΄᾿. Ἁ Ἁ Δ «κε 

τῇ πρώτη ἑσπέρᾳ, καὶ σπονδῶν τῶν μετὰ τὸ δεῖπνον ἤδη γενο- 
,ὔ ΕΝ ε ’ ε Α Δ ’ ᾿] , 

μένων, εσεισεν Ο θεός. καὶ οἱ μὲν ακεδαιμόνιοι ἀρξαμένων 

“ “ Ἁ ὃ , , Φ ᾿ Α ᾿ 71 δῶ 

ΤΙΤῶν ΑἸ͵ἸῸ αμοσιας πάᾶαντες υμνησαν τον περι τον οσειοω 

΄΄ ᾿ ς δ᾽ ἴᾺᾺλ “ » 5 ,ὔ “, ν Δ 
παιᾶνα οἱ αι Οἱ στρατιῶται ὠοντο ἀπίεναιϊ, ὁτΤι Και γις 

σεισμοῦ ποτε γενομένου ἀπήγαγεν ἐξ "Ηλιδος. ὁ δὲ ᾿Αγησί- 
4 Α [2 ᾿] Α Ι 5" “ 9 , Γ 

πολις εἰπὼν ὅτι εἰ μὲν μέλλοντος αὐτοῦ ἐμβαλλειν σείσειε, 
᾽ὔ Δ δ νῇ - κ 

κωλύειν ἀν αὐτὸν ἡγεῖτο ἐπεὶ δὲ ἐμβεβληκότος, ἐπικελεύειν 
! ᾿ Α “ Ὁ 16 , ’ “ ω ε - 

δ νομίζει καὶ οὕτω τῇ ὑστεραίᾳ θυσάαμενος τῷ ΠΠοσειδῶνι ἡγεῖτο 
δ , Ω ι , ῳ ι ᾿ “9 , 

ου πόρρω Εἰς ΤΩΡ χώραν. Ο,ΤΕ δὲ νεῶστι του Αγησιλάου 

9. ’ ς νυ 4. ’ ς ᾿ ’ 

εστρατευμένου Εἰς ΤῸ Αργος, πυνθανόμενος ο Αγησίπολις 

τῶν στρατιωτῶν μέχρι μὲν ποῖ πρὸς τὸ τεῖχος ἤγαγεν ὁ 
Ξ1ΔῚ ’ ’ Α - Α ᾿Α 53 ’ Φ« Ρ 

γησίλαος, μέχρι δὲ ποῖ τὴν χωραν ἐδήωσεν, ὥσπερ πεν- 
’ Α Α » 

ὅπταθλος παντὴ ἐπὶ τὸ πλέον ὑπερβάλλειν ἐπειρᾶτο. καὶ ἤδη 
’ ’ 9 ἈΝ “ ᾽ὔ Ἁ ᾿ Ἁ - 

μεν ποτε βαλλόμενος α,ἼΤΟ Τῶν τυβρσεῶν τας περι το τείχος 

τάφρους πάλιν διέβη: ἣν δ᾽ ὅτε οἰχομένων τῶν πλείστων 

ἐδέχετο] ἠνέσχετο Υ. 
ἐνέβαλε] ἐνέβαλλε Β.Ο. 
4. δειπνοποιουμένου] δειπνουμένου 

Β. 
ἑσπέρᾳ Β..Ε.Ε.1. Οὐδίουὶ ἡμέρᾳ 

Ῥγρίευ Υ΄., αα] οἵη. τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ. 
τὸ δεῖπνον] δεῖπνον Β. 
γενομένων ͵  γιγνομένων Β. 
τῶν ἀπὸ δαμοσίας] τῶν ἀποδημίας 

Β.Ο.Ὶ. τῶν περὶ τῆς ἀποδημίας 1Ὁ) 
οὔ ΟἸἼΪ580 περὶ ἡ. (ὑδίουὶ αὐτῶν ἀπο- 
δημίας, ἀπαθ ΚΟΡΡδθπιιβ αὐτῶν τῶν 
ἀπὸ δημοσίας, ϑοπρίάογιβ τῶν περὶ 
τὴν δημοσίαν, σοτηϊΐο5. οὐ σοη α ο Πἃ- 
165 ΤΕΡῚΒ 1πί6]Π]σθηβ. Εὖ 816 ἴδγβ 4, 
5», ὃ: Αὐτὸς δὲ σὺν τοῖς περὶ δαμοσίαν 
ὑφηγεῖτο ἀνάριστος, ΌΪ 101] δαμο- 
σίαν" οἴ 6, 4. 14: ᾿Επεὶ μέντοι ἀπέ- 
θανε Δείνων τε ὁ πολέμαρχος καὶ Σφο- 
δρίας τῶν περὶ δημοσίαν" οἱ ἘΒεἸρ. [μΔ6. 
13, 7: Οὺὗς δὲ δεῖ ἐπὶ τούτους τε- 
τάχθαι, ὁ πρεσβύτατος τῶν περὶ δημο- 
σίαν συντάττει, τι] τη 6] ]ΟΥ 65 δαμοσίαν. 
Θυΐθιιβ ΘΧΘΠρΡ]18 ααπππὶ ὈΓΦΡΟΒΙΟ 
αυϊάθπη περὶ, 564 ΠΟΠ ΘΟΠΠΙΘΙῸΓ 
ΔΥΕΙΟᾺ] 5, τηδ]ὶ τῶν ἀπὸ δαμοσίας. 

ᾧοντο ἀπιέναι] 5, 1, 15: Ἣν δὲ 
ἀνεχόμενόν με ὁρᾶτε καὶ ψύχη καὶ 
θάλπη καὶ ἀγρυπνίαν, οἴεσθε καὶ ὑμεῖς 

ταῦτα πάντα καρτερεῖν. ὉΙΤΩΠΠΙΟΥ νο- 
μίζειν, δοκεῖν, ἡγεῖσθαι σΟΠ] Πρ ΠΕΣ 
ΟΟΠῚ ᾿ΠΠΉΪΟνῚ8 [αἴ η6 ρογαπαϊο τοϑά- 
ἀθπα!8. 
Ἄγ 8. δυδᾶν 
εἰπὼν ὅτι οτῃ. Α. ΑἸά., σογγσοηίε 1. 

Ἐογίαββθ Ἰθρθηααμῃ εἶπεν, ρΡυποΐο ροβῖ 
νομίζει Ῥοβῖίο. 

ἐπεὶ---ἡγεῖτο οτη. Β. 
νομίζει] νομίζοι 10. 
5. πένταθλος] δύ ΡΙΌΡΙΙΘ: 4] 

ααϊηαθ σουίδιηϊηα, ἴῃ 415 ατθοο- 
Τχῃ υϑιζαΐα, ΟΟΓΒΌΙΩ, βα]απη, ᾿πούϑτῃ, 
Ρδ]εοβίγαμη οὖ Ἰδούπτη δα βοορύτη 51- 
τὴ] δχογοοῦ, αἴααθ 1 118. Θ ΠῚ] 
αυϊάριη 6ο8, 41 ἴῃ 8110 ρἜΠΟΓΘ ΘΧΟΕ]- 
Ἰὰηΐ, πυπηπδΠ)| ἰαπηθη ΔαΒΘα 1611}. 
Ιτδατιθ ΠυΠη61Ὸ αα]46ΠῚ ΟΘΓΑΠΠ] ΠΗ 
ΡΙΓδοϑίαῦ, β᾽ Πρ 18. Δ Π]Θ15, ἴἢ 500 ἴδ- 
ΤΠ6 ἢ φΘΠΘΙΘ. πηϊουϊαιθ δο!]θ. οδαιΐ 
ῬοΥα, τΤΟῦοΥΘ οὗ ρ]οτια ᾿πᾶθ6 ρατίδ, 
Ἐβὺ Ἰριὰν να] βθουπαδηυπΠΊ ΡδΓ- 
ὕππη δοίου. ἢφος δαπιοπαὶϊ Μοχι8. 
5ΟΗΝ. Οοηΐ. ἀ6 φιυμπυ]αϊίοηθ αἰτὶ- 
ἸΒ66 ΓΕΡῚΒ 5. 3» 20. 

6. τάφρους] τύρσεις ἈΑ. ΑἸά., σοττῖ- 
σοηΐε 1. 

οἰχομένων] Δ ρῥγρααίατὶ ἴῃ [,86ο- 
ΠΙΟΔΙῚ ΘΟΤΟΒ81 ἰπογαπΐ ΑΥρΊνι, υὐ Α- 

[4] 

[5] 

[6 
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᾿Αργείων εἰς τὴν Λακωνικὴν οὕτως ἐγγὺς πυλῶν προσῆλθεν 
“ ε Ν “- ; ΕΣ “ Ἶ , 3 ’ὔ Ἃ κ 

ωστε Οἱ προς τΤταεὺ πύλαις οντες Τῶν βγείων απεκλεισαν τοὺς 

- ΄“΄ “ “ ’ 

τῶν Βοιωτῶν ὑππέας εἰσελθεῖν βουλομένους, δείσαντες μὴ 
; Ν Ν ,ὔ ε Δ δ ’ Η “ 9 ὃ ’ 

συνεισπεσοιεν κατα Τὰς πύλας Οἱ ακΚεοαιμονίιοι στ ηναγΎκα- 

“-“ ’ Ἁ ΄ ’ ν Ἁ - 

σθησαν οἱ ἱππεῖς ὥσπερ νυκτερίδες πρὸς τοῖς τείχεσιν ὑπὸ ταῖς 

ἐπάλξεσι προσαραρέναι. καὶ εἰ μὴ ἔτυχον τότε οἱ Κρῆτες εἰς [7] 
λ , 

Ναυπλίαν καταδεδραμηκότες, πολλοὶ ἂν καὶ ἄνδρες καὶ ἵπποι 
,ὔ 9 Α ’ Ν ς κ 

κατετοξεύθησαν. ΕΚ δὲ τουτου περι τοῦ εἰρκτας στρατοπεδευο- 

’ ᾽ “ ’ Ν ς Ν ’ Ξ Ν ε , 
μένου αυτοὺυ “πιττει κεβαῦυνος οὐ ύ σε οἱ, στρατόπεδον καὶ οἱ μὲν 

τινες πληγέντες, οἱ δὲ καὶ ἐμβροντηθέντες ἀπέθανον. ἐκ δὲ 
, , ’ 

τουτοὺυ βουλόμενος τειχίσαι 

ΒΘΒΙΡΟΙη, σορίαβ αὐ τϑάποοτθί οχ Αὐ- 
Βῖνο ὍΡΤΟ, σοροτθηῦ ὃ δα ψϑυθατη 
οἴχεσθαι ᾿ϊτηϊΒ ἴθ Πτιθ οὗ ΟὈΒΟΌΓΤΙΙΠῚ ῬΓῸ 
ἸΠνΑΒΊΟΩΘ Ὀ6111.4. 5ΟΗΝ, 

ἠναγκάσθησαν μοϑβῖ ῬΊΓΟΚΠΘΤΊΘστπη 
(οοφογοηέι) (ὐαβϑύα!ο. [ΔὈ1Ὶ ἠνάγκα- 
σαν. 

ταῖς] το... ὍΠΟΟ ΒΆΡΕΙ ο ΡΟΒΙΐοΟ ὈΓ. 

προσαραρέναι Ὗ: προσαρραρέναι Ὧ), 
προπαρρέναι Ε΄. Οὐεἴθυὶ προσαρρέναι. 
Προσαρηρέναι ϑίορῃαπιβΒ. ““ Πρ 
ααοα τη Ῥ]αλοπίοστη ΡΠ ΘΘαΤΙ ᾿. 240 
1). ἀραρότως ἈΡΡΙοΟΡανγ,. "ΓΠΘΠΊΙΒΕ] 
ἀραρότερον λέγειν Ῥ. 270 (Οὐ. δποίοτ!- 
αΐθιη ἰδ πίδπη ΠΟῸῚ Παθεὶ.᾽" ὅΟΗΝ, 

εἰς Ναυπλίαν] ϑαρ Αγ] ΟΥθίθηβεβ 
ΕΧ Οδϑίγβ ΠΔοθαςοιποῃϊοσ τη (ν] 6 4. 
2, τύ.) ργοραδίαγι Θχουστογαμῃΐ ἴῃ Ναι- 
Ῥ]]ατη, ΠῸΠ Ιοηρθ ἃ Αὐρὶβ αἰββιΐδτη. 
Βεοίθ δὸς Μοῦὰβ τηοπαϊί, αὖ ἀοσεγοῖ 
Ῥα]πηθυϊα πη 56 ηβιι ἰ0Ο] ἈΌΘΥΓΑΒΒΘ, ἀπππῇ 
Ἰ6ΡῚ νο]θθαΐ ἐκ Ναυπλίας, αα81 Οτο- 
ἴθηβθβ ΝΑΌΡΙΠα δανθηϊββθηῦ ΔΌΧΙΠΟ 
Αὐρῖνιβ. ϑί δῆμος νΕ] κώμη ᾿Αργείας. 
Οὐοπῖ. αἸοοθηᾶα δα 7,1, 25- ΊΟάοττιβ 

. 38: Τῆς ᾿Αργείας εἰς τὸν ἐν Ναυ- 
πλίᾳ λιμένα, τ] ΝΥ ΘΒβθιηρ'. Ἰαπια ανὶί 
Ῥαυβδηϊθο 2, 238. 5ΟΗΝ. 

κατετοξεύθησαν κατετοξεύσθησαν ἘΣ 
ἡ. εἱρκτὰς)] [ἡ νοοδ εἱρκτὰς Ὠξογο- 

τῆι ἀὈ11, πθο ἀπ ΙΔ ΠΟ θη δχρο- 
αἰπύ ΠΡ ΥῚ ΒΟΙΙΡΌΙ, Πἰδὶ φαοα ἀρκτὰς Εὐ. 
Βαθεῖ, Β΄. δπΐθπη ἃπίθ πος νοοᾶρθιι- 
ἸὰπῈ ᾿πβοῦΐαβ μαθοῖ Π6γὰ8 πυλ ουτη 
ὌΠΟῸ ροδύ Θ88. ΤΌΓΣΒΙΙΒ αδ]θίαβθ, τ] 
αυϊα ναγιθίαιβ Ῥυθοῖο πύλας Ἰαΐθαΐ 
ΘΧαυΪΓοηΐ 811}. [ΝΊΒΙ] Ἰαΐθί, ΠΙΒῚ ΘΥΓῸΓ 
ἩΙΡγατΊ!, ἴΠΟΧ 88. ᾿ρΒΠῚ ΚΟ ΟΝ 
εἱρκτὰς, ἴῃ ᾿ἸΡΥ]8 εἰρκτὰς 5ΟΙΙΡΌΙΓΠΏ, 

φρούριόν τι ἐπὶ ταῖς παρὰ 

Μοτῖιβ ᾿π θυρίδα! Πυυ1ῸΒ, ταὖ (ΟΠ. 
2.1, 5» Ιμοοᾶ βερία, συπϑθοθα, οἱ οὁὉ- 
ΒΙἋΘΥῚ της ὉΓΌΘΙη αἷΐ. (ΟἸὈὐπῆτγτηδί 
δος 6ὃχ Ιοςο Ῥδαβδη δ 3.5: ὋὉ ᾿Αγη- 
σίπολις ὑπὸ τὸ τεῖχος τὸ ᾿Αργείων 
κατεστρατοπεδεύετο. Οὐοπίγα Τ,6οΠ0]8- 
νἱὰβ οὐτῃ Βγτοῦξθο εἱρκτὰς ἰΟΟ] ΠΟΙΊΘΗ 
6586 ραΐανι. ΡΙΓΟΚΠθιηθσιιΒ οσραβ- 
[ι]ἃ νου, σιδ81 ἐργαστήρια βοτρίαπα 
ΓΘΡΟΥΙββοῦ: ΝΥ ΘΒ 115 ΤΠ] ΠΟΠ6Β, 1. 6. 
ἔοββαβ ΟΠ ν 8110, αἰ θ5 Ὁ 8 ογαΐ 
οἰποίβ. ΜΙΠῚ αυϊάθπιὶ ἸΟοὶ δ] ουἦἾτιϑ 
ΠΟΠΊΘΗ ἰαΐεγθ νιἀθίασ. (Ἰθοσηθηθε, 
4ᾺΪ ἴῃ 51Π}}}} Ατρῖνεθ πΠΡῚΒ ΟΡΡτρπᾶ- 
ΟΠ σαβίτ]5 Ἰοσατη οορὶῦ, Ἰοσ ΠΏ τηπ- 
ηἰθαπη ἃ πίττα ΟΟΟαραν]ῦ ΒΡΘΥ [Π68- 
ἴτο, τὸν περὶ τὴν ἀσπίδα τόπον, ἃἀπ6- 
ἴοτα Ρ]αἴατομο (Ἰθοιηθηθ ας. 15. 8 6- 
ἰπᾶθ ο. 21. (Ἰδθοιηθπθβ ἐκκόψας τὰς 
ὑπὸ τὴν ἀσπίδα ψαλίδας ἀνέβη καὶ 
συνέμιξε τοῖς ἔνδον. Ῥγοθοθβδβογαΐ 10] 
ἐπιβαλὼν τῷ Ἄργει κατὰ τὸ τεῖχος. 
οἱ Ὁ. 17: Νυκτὸς ἢγε πρὸς τὰ τείχη 
τὸ στράτευμα, καὶ τὸν περὶ τὴν ἀσπίδα 

τόπον καταλαβὼν---. Ραῖΐο τὸ τεῖχος 
εὖ τὰ τείχη 6588. ΔΙΌΘΠΙ ὉΓΡῚ5 Αυρῖνο- 
τὰ. Εοτγίαββθ ψαλίδες Βαπΐ ὑδρορ- 
ρόαι, ἴ. 6. ἀχμπιρα ποῖ ἀοιδαί]. δὶς 
ΘΙ δι] ἀὰ5. ̓ ηὐογρυθία  νΟΟΘ ΠῚ ἴῃ 
Ψάμμις. Ἐονΐαββθ 6χ 15 οἹϊτη Δ] 15 
σΟΟ]ο6. πηϑ]ϊοσα δα]αΐιιβ νογᾶπὶ 6χ- 
ΒΟα]ροῦ βουρίασαση. ΘΟῊΝ, 

στρατοπεδευομένου ΜοτιβΒ. [ΔὈ τὶ 
στρατευομένου. 

ἐμβροντηθέντες] ἐμβροντησθέντες Κ΄. 
ἐκβροντηθέντες Ὁ. ““ Ῥαιιβαηΐδϑ 1]. 6.: 
Αἱ βρονταὶ ἐποίησαν αὐτοὺς ἀπὶ τε τκο 
Μοίδρμουῖοθ αὐϊξῦ θὸ νεῦθοὸ Ροϊγῶ- 
ΠῸΒ 2, 2, 38. Οὐπὶ ΕἸ Ραπαϊποπ δ πη, 
[αοῦο τομϊέγιι, ναῦθβ ΙΒ ΘΓ ᾿ϑϑιββοῖ 
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“ «- Ε] ’ " ΄“ ν ε Ν Ε 

Κηλοῦσαν ἐμβολαῖς, ἐθύετο᾽ καὶ ἐφάνη αὐτῷ τὰ ἱερὰ ἀλοβα. 
ς , ΄- " ,ὔ ο 7 Ἁ , κ ὃ Ἃ ΤᾺ 

ὡς δὲ τοῦτο ἐγένετο, ἀπήγαγε τὸ στράτευμα καὶ ὁιέλυσε, μάλα 

πολλὰ βλάψας τοὺς ᾿Αργείους, ἅτε ἀπροσδοκήτως αὐτοῖς 

ἐμβαλών. 

ΚΕΦ. Η. 
Ἐπ νπ ᾿ ᾿ ᾿ - ,ὔ “ " “ ᾽ ο ἃ 

Καὶ ὁ μὲν δὴ κατὰ γῆν πόλεμος οὕτως επολεμεῖτο. ἐν ᾧ ὁε 
, “- " ’ ᾿ ᾿ 5 " Ν ᾿ 

σαντα Ταῦτα εἐσβράττετο, τὰ Κατα θαλατταν αὖυ και Τὰς προς 

΄ ’ κ 

θαλάττη πόλεις γενόμενα διηγήσομαι, καὶ τῶν πράξεων τας 

μὲν ἀξιομνημονεύτους γράψω, τὰς δὲ μὴ ἀξίας λόγου παρήσω. 
ω Α , Α ’ Ε] ᾿ .. Ν᾿ ν 

πρωτον μεν τοίνυν Φαρνάβαζος και Κόνων, εἐπει ενικησαν τοὺς Α.Ο. 
ΕΝ ’ ’ ᾿Ὶ Ἁ ’ὔ ΙΝ 

Λακεδαιμονίους τῇ ναυμαχίᾳ, περιπλέοντες καὶ τὰς νήσους καὶ 
, Ν ΕῚ ’ 7 ,ὔ Α ε Ν 

προς τας ἐπιθαλαττιδίας πόλεις Τοὺυς ΤΕ Λακωνικοὺς αρμοστας 

9 ’ Ἀ ἊΣ Ν ’ὔ ς Μ ς ’ τ 

ἐξήλαυνον καὶ παρεμυθοῦντο τὰς πόλεις ὡς οὔτε ἀκροπόλεις εν- 

ΠΕΟ Ποβίθβ ΔαουΓΙ, μηδαμῶς, ᾿παυϊῦ, 
τοὺς πολεμίους γὰρ ἐν τοιούτῳ χωρίῳ 
στρατοπεδεύσαντας ἐμβεβροντῆσθαι. 
Ιᾳ6πὶ νϑυθυτη ἴῃ Θαἀ6 ΠῚ ΠΔΥΓΔΙΙΟΠΘ 
Ροβυὶϊ ΡΙ]αΐαγοιι5 ΑΡορΡΒίΠθρτη. Ρ. 
1023 Α. [Ἂἄδτὴ ἐμβροντησίαν εἴ τῦφον 
Ἰαηρὶε βθηϑβια τηθίδρπουῖοο οοηΐγα (ο- 
Ἰοΐθῃ Ρ. το Β. ΟΗΝ. 
ονόδως μὰ Ἐν. οογγθοίμιβ, αὐ ὈΓ. 

Δ]1ΔΠῈ ῬΓῸ δὰ 1 ογὰπη ὨΔθιΪβ56 νἹαθα- 
ἴα. ““Αριυα Βίγαθοηθμ 8, Ρ. 282. οο- 
ἀεχ Μεάϊοθιβ δααθ οὰτη Εὐαβίδίηϊο 
δα 1]. 2. Ρ. 291,21, Κηλώσσης α66ε- 
Ταηΐ ῥγῸ Κοιλώσσης. [Αρπᾶ Ραμβᾶ- 
ΠΪΆΤῚ 2, 12, 4, ΠΌΤ Κηγλούσης, πο 
Κηλούσης 5008]. [,.. 0.1] Ἐπ] Τη0η8 
ἴῃ Πᾶς ΤΕρΊΟΠΘ, δα 4ποπὶ δηΐθα ΡὮ]]118 
ΟΡΡΙΔΌΤΩ 5110 ΠΟΙΉΪΠ6 ᾿Αραιθυρέα ἴαυϊί 
Βίύαιη, ροβύθα {γδηβ᾽αίπτη ἢϊης ζαϊΐ 
πρὸς τριάκοντα σταδίων. Ῥαῖβδ Κη- 
λώσσης ἴαυϊΐ Καρνεάτης, ἴῃ 4110 ΟΥΓῸΓ 
ἤπνιιβ Αβοραβ. Αἴᾳαθ ἴΐα ἔδγσιηθ ἢ- 
πἰζαχη ζαϊῦ ὈΕ]] τα (ὐοτἹη  ϊδοῦτῃ, φαοα 
Τλιοάοτιιβ 14, 86. οοἴο Δῆποβ ἀυγαββθ 
αἷξ Π15 νϑυὉ18: Τῶν δὲ κατὰ τὸν πόλε- 
μον δεινῶν σχεδόν τι περὶ τὴν Κόρινθον 
γενομένων ὁ πόλεμος οὗτος ἐκλήθη Κο- 
ρινθιακὸς, καὶ διέμεινεν ἔτη ὀκτώ. ΑτΊ- 
Β1468 νο]. 2. Ρ. 188. ρᾶοβ Απίδ]ο 88 
ἰδη θη ἰθυτηϊπδίτιπη {1586 βιρηϊῆοδί. 
Οὐ 5 Αραβ. 5. ροβί ργωϊτη δά 
ΟὈΓΟΠΘΆΙη οΟἸ]]δίτιπι οτηπα ὈΘ]] πη οἷΓ- 
οἃ (ΥἸπίμαμη, Ἰάθοφιθ ΟΟὐπίῃϊπ πη 
ΔΡΡΕΙ]δΐπιπη ἔμπϊββθ, δηποίαν:. Οεΐο 
ΔΠΠΟΓΈΤΩ βραίϊιμη τοῖα αι θπη τς 

- ΜΙ ὁ ’ ν ’ ε δ ς ’ ΄“- "ὃ ’ 

2 τειχιοίεν εασοιεν τε αὐτονόμους. οἱ ὁ ἀκούοντες ταῦυτα ἤόοντο [2] 

Ὀ6110 αββιστιανι Πιοάοτιιβ, 568 βιηρσι- 
ἸοΥττη ΔΠΠΟΥΙη ΘΧΡΘΟΙΠΟΠ65. Ὀ6]]10 88 
ΡΘΒΒΙΠ16 δ οὐ Ἰη6 Ρ]ΔΠ6 ΡΟΓν 80 α]8- 
Ροβυϊξ. [ηϊυτη Ὁ6111 (οὐ π Π]δοὶ ρο- 
510 5Ὲ ΟἸγΙηρΡΙ 8415 οὔ. ἃ ΠΠη0 2. ἴῃ 
40 σοηβθηίῦ οὐπὶ 60 [)οαννο] 8 : 
Οοἴανιιβ ἸρΊΓΥ Ὀ61}1 ΔηΠτι5. 1Π6]α1Ὁ 1ῃ 
ΟἸγτηρ Δ α15 ο8. Δ Πα Π ἰογ τη, 480 
080 ρδοθιὴ Δηΐδ]οῖθ ἃ στ ῖβ. οτη- 
ὨΪθτ15 [1556 δοσθρίδιη οὖ βία] δτη 
ἀοουϊύ Τ)οάνν6]]5, οἴβὶ ΠΟ οταβ ρᾶ- 
σοτὴ Αηΐδ]οΙθθ ΔΠΠῸ βθοιηαο ΟἸντη- 
ΡἾδα15 οὗ. δβϑϑιρῃανι. (ὐΟΥΙ ΠΓΠ1] ΘΠΊ τὴ 
οὐ ΑΥ̓ΡΊΝΙ Β6Γ 15 1Π]Πάτὴ Δοσθρουιηΐ, τηο- 
πθηΐθ 1) οαννν6 110 οχ πϑυγαίίοηθ Χομο- 
ῬΒομΙ5.᾽ 50ΗΝ. 

1. πάντα ταῦτα Β.Ὦ).Ν΄. Οεἴοετ! ταῦ- 
τα πάντα. ; 

ἀξίας} ἀξίους Β. 
πρῶτον μὲν] Ηφος δα δα 8. 2. 

ὨΔΙΤΑΥΙ οὕϊδιη [)ἸΟΘΟΥΒ 14, 84. 568 
ας ΔΠ| ΟΧ ΔΠΠῸ 564 6 η{1 οοηὐα] 1 δὰ 
ΔΗΠΌτη βδοπηάμτηῃ ΟἸγιηρ.96. ΞΟΗΝ. 

τῇ ναυμαχίᾳ] 4; 3, 1ο. 
τούς τε Λακωνικοὺς---πόλεις οτη. Υ. 
ἐντειχιοῖεν)] ἐντειχίσειεν Β. (χαδη- 

αΌΔΙ 1ἢ ΠΟΟ 51Π111}18 ΓΘΥΓΠΠΠῚ ε Πἰ Γ6Γδ6 
ο) Εὰ. Οὐβίϑι ἐντειχίσαιεν, ἈΠ46 ἐντει- 
χίσοιεν ϑοἢοΘίθ 8. 

ἐάσοιεν)] ἐάσειεν Β., φθδπαθδτη 56- 
ΟΠ ΠῚ ε 511η116 ΠἸ 6 Γε6 ος αὖ ΠΌΤΆΓΙΤΙΒ 
Ὠυ]τι5 ρα ον αἴαιιθ ργεθοθθηΐ]5 ορίδ- 
ΕἸΝῚ ΘΠ] Ππηὰπ 4881] σοηβα]ῖο ἰη- 
οογίδιη ΓΘ] 4 1586 νἀ θαίαγ. (βίου ἐά- 
σαιεν. Οὐοττοχὶῖ ΘΟ οθίογιβ. 

Ἀ 
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Α 3 ’ Α ’ ’ » ΄σ΄ Φ ’ 

τε καὶ ἐπήνουν καὶ ξένια προθύμως ἔπεμπον τῷ αρναβάζῳ. 
Α Ν «ε ᾿ Ἁ ’ δι δ ς “ Α 

καὶ γὰρ ο Κόνων τὸν Φαρνάβαζον εὐιδασκεν ὡς οὕτω μὲν ποι- 

οῦντι πᾶσαι αὐτῷ αἱ πόλεις φίλιαι ἔσοιντο, εἰ δὲ δουλοῦσθαι 
’ μι ΕΣ ᾿ ς ’ πιο Ν ’ 

βουλόμενος φανερος ἔσοιτο, ἔλεγεν ὡς μία ἐκαστη πολλὰ πρα- 
ε κ " , εἰ ’ ὃ Ε Α Α ε Ἢ) 

γματα ἱκανή εἴη παρέχειν καὶ κίινόυνος εἴη μὴ καὶ οἱ ᾿ἴώλληνες, 

3 εἰ ταῦτα αἴσθοιντο, συσταῖεν. ταῦτα μὲν οὖν ἐπείθετο ὁ Φαρ- [3] 

νάβαζος. ἀποβὰς δ᾽ εἰς "Ἑφεσον τῷ μὲν Κόνωνι δοὺς τεττα- 

ράκοντα τριήρεις εἰς Σηστὸν εἶπεν ἀπαντᾶν, αὐτὸς δὲ πεζῆ 
ἤ 9 Α Α ς Ψ»"-- 49 ’ Α Ψ «ε ΥΝ (ὃ “ Α 

παρήει ἐπὶ τὴν αὑτοῦ ἀρχήν. καὶ γὰρ ὁ Δερκυλίόας, ὅσπερ καὶ 
Χ Ἃ Γ, χ ΕῚ ΄“. ΕΣ Ε ἊἌ "δ “ἃ “ ε ’ 

πάλαι πολέμιος ἣν αὐτῷ, ἔτυχεν ἐν ᾿Α βύδῳ ὧν, ὅτε ἡ ναυμαχία 
93 ’ Α Ο Α ε » ς Α 9 ἣν ἢ 1] Ἁ 
ἐγένετο, καὶ οὐχ ὥσπερ οἱ ἄλλοι ἀρμοσται ἐξέλιπεν, ἄλλα 

κατέσχε τὴν Αβυδον καὶ διέσωζε φίλην τοῖς Λακεδαιμονίοις. 

4 καὶ γὰρ συγκαλέσας τοὺς ᾿Αβυδηνοὺς ἔλεξε τοιάδε. ἄνδρες, 
“- “᾿ Ἔν ἧς Α ;᾽ , Ω “ ᾽ὔ ς “ ΕῚ 

νῦν ἔξεστιν ὑμῖν καὶ πρόσθεν φίλοις οὖσι τῇ πόλει ἡμῶν εὐερ- 

γέτας φανῆναι τῶν Λακεδαιμονίων. καὶ γὰρ τὸ μὲν ἐν ταῖς 

[4] 

᾿ , ι ’ ᾿ ἵν 
εὐπραξίαις πιστοὺς φαίνεσθαι οὐδὲν θαυμαστον᾽ ὅταν δέ τινες 

“-“ ’ --. ΄΄ ᾿ Ἁ 

ἐν συμφοραῖς γενομένων φίλων βέβαιοι φανῶσι, τοῦτ᾽ εἰς τὸν 
Ι͂ ᾽ Α τ ΄- 

ἅπαντα χρόνον μνημονεύεται. ἔστι δὲ οὐχ οὕτως ἔχον ὡς εἰ τῆ 
ἡ ᾿] ’ Δ. Ε Ξ᾽ 4 ’ ἃ 5 - Α Α 

ναυμαχίᾳ ἐκρατήθημεν, οὐδὲν ἄρα ἔτι ἐσμέν. ἀλλὰ καὶ τὸ 
σ΄ ’ Α 2 

πρόσθεν δήπου, ᾿Αθηναίων ἀρχόντων τῆς θαλάττης, ἱκανὴ ἣν ἡ 
Ἕ , ’ Α ο ἷ Α -“ Ε] Α - “ δὲ 

ἡμετέρα πόλις καὶ εὖ φίλους καὶ κακῶς ἐχθροὺς ποιεῖν. ὅσῳ ὃὲ 
“ "“ ’ “ἜΜ ’ “᾿. 

μᾶλλον αἱ ἄλλαι πόλεις σὺν τῇ τύχη ἀπεστράφησαν ἡμῶν, 
’ Ε) ς « ’ [4 , ’ 9 9 ἂ 

τοσούτῳ ὄντως ἡ ὑμετέρα πιστότης μείζων φανείη ἂν. εἰ δέ τις 
“ - Α Α Α “- ι ’ Ψ ; 

τοῦτο φοβεῖται, μὴ καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ἐνθάδε 
’ 9 ’ Ὅ“ « Ἁ Α ΚΕ] ᾿ ᾿ 

πολιορκώμεθα, ἐννοείτω ὅτι ᾿ Ελληνικὸν μὲν οὕπω ναυτικόν ἐστιν 

ἐν τῇ θαλάττῃ, οἱ δὲ βάρβαροι εἰ ἐπιχειρήσουσι τῆς θαλάττης 

2. ἔσοιντο] ἔσονται Α.Ο.ΕἸ.Υ. ΑἸα. 
δουλοῦσθαι ΒΒ.) .Ε.1... δουλῶσθαι 

(Οὐ. δουλωσθαι, Βιιρταβουρίο σα, ἘΝ. 
Οὐδίουὶ δουλώσασθαι. 

ἀοΐ. 2, 125 Θχίν.: Εἰ δ᾽ ἔστι οὕτως 
ἔχοντα ταῦτα. 

ἔχον] ἔσχον Α.Ο.Ε.. 
ὡς δἀάϊαιϊ οἰ κτιβ, ὅτι [Θοπο]8- 

ἔλεγεν ὡς μία] ὡς μία ἔλεγεν Υ. 
πόλις δηΐθ πολλὰ οἴῃ. Α. Β.06. 

Π.Ε. 
8. αὑτοῦ] αὐτοῦ Β.Ὁ. 
Δερκυλίδας] [ΔΌΥΪ Δερκυλλίδας Ὠϊς 

εὐ ᾿πῖτα. ““Ἡπῃης οηΐπη Αρϑβίϊαιβ ΘΧ 
Μαοράοηϊα ἴῃ δ] βροηίμτη τηϊβοσαΐ, 
τἰὖ οϑύ Βιρτα 4, 3, 1.᾿ ΒΟΗΝ. 

συγκαλέσας Β.Ο. ργ. Π.Ε..ν. Οε- 
[ογἱ πρόσθεν συγκαλέσας. 

4. ἔστι δὲ οὐχ οὕτως ἔχον] ΑΠΔΌ. 
4.1, 3: Καὶ ἔστιν οὕτως ἔχον. Ἠδετο- 

νία8, αοα Παθοῦ Υ. 
ἔτι] τι Α.Ο.Ε.Ε ΑἸά., οουτροπίο Η. 
πρόσθεν] πρόσθε Β. 
τοσούτῳ τοσοῦτον Β.Ὁ.ΕΤΟΙ͂Ν. 
ὄντως ΤΩΙ] νἱ]οδβιτη 6888 υἹ θα. 

5ΟΗΝ. ΤῬθοϊοπάππηι ροῦβ, αὖ εχ 
ΡτΓοθαθηΐὶ νατγϊθίαϊθ σοηῆαίιπι. 

τις---φοβεῖται] Γ[ΛὈΓῚ τισι----ἀφανεῖται. 
καὶ δῃηΐθ κατὰ ῥγῖ5. οἵη. Ε', ΑἸὰ., 

σοΥρ ητι5 Η.1. 
κατὰ ΑἸ ογττη Ομ. Ἐὶ, 
θαλάττῃ) Ἠδ]]οβροπίο. 5ΟΗ͂Ν, 
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“ ’ “ ΄- 

ἄρχειν, οὐκ ἀνέξεται ταῦτα ἡ ̓ Ελλάς ὥσθ᾽ ἑαυτῆ ἐπικουροῦσα 
᾿ς ΟΝ, ’ὔ ; ε ι κ “ " , ᾽ 

5καὶ υμιν σύμμαχος γενήσεται. οἱ μεν δὴ ταῦτα ἀκούοντες οὐκ [5] 

ό 

ΟΡοϑβαϊῦ βερίοθιη βίβαϊδ. 

᾿] ’ ΜΝ Ἀ ,ὔ 9 ’ Ξ ᾿Ὶ κ Α φιϑ ς 

ἀκόντως ἀλλα προθύμως ἐπείσθησαν" καὶ τοὺς μὲν ἰόντας ἀρμο- 
" , δέ Α δὲ “ ; ’ ς δὲ 

στὰς φίλως ἐδέχοντο, τοὺς ὃεὲ ἀπόντας μετεπέμποντο. ὁ δὲ 
Ε "5 

Δερκυλίδας, ὡς συνελέγησαν πολλοὶ καὶ χρήσιμοι ἄνδρες εἰς 
Α 7 ’ὔ 

τὴν πόλιν, διαβὰς καὶ εἰς Σηστὸν, καταντικρὺ ὄντα ᾿Αβύδου 
“- “ Ἁ 

καὶ ἀπέχοντα οὐ πλεῖον ὀκτὼ σταδίων, ὅσοι τε διὰ Λακεδαι- 
’ ΄-΄“ ΚΕ) 9 Γ Μ Ἁ “ ΔῸΣ “ 

μονίους γῆν ἔσχον ἐν Χερρονήσῳ, ἤθροιζε, καὶ ὅσοι αὖ εκ τῶν 
᾽ ἴω Ηὺύ ’; Ά ς Ἁ 9 ’ Ἁ ’ δέ 

ἐν τῇ Εὐρώπη πόλεων ἁρμοσταὶ ἐξέπιπτον, καὶ τούτους ἐδέ- 
’ Ὁ“ 8 0.9 ’ " - - » ’ὔἢ “ Ἁ 

χετο, λέγων ὅτι οὐδ᾽ ἐκείνους ἀθυμεῖν δεῖ, ἐννοουμένους ὅτι καὶ 
“ »“ ς΄ ’ 

ἐν τῆ ᾿Ασίᾳ, ἣ ἐξ ἀρχῆς βασιλέως ἐστὶ, καὶ ἣμνος, οὐ μεγαλη 
Α " ’ " Ἁ 5» ’ ε ,ν ᾿] “- 

πόλις, και Αἰγαὶ εἰσι καὶ ἄλλα γε χωρία, ἃ δύνανται οἰκεῖν 
ΕῚ ς ’ ΕΣ ’ , »᾿ “-“ Α “ὁ " 

οὐχ ὑπήκοοι ὄντες βασιλέως. καίτοι, ἔφη, ποῖον μὲν ἄν ἰσχυ- 
»-" ’; »-» 

ρότερον Σηστοῦ λάβοιτε χωρίον, ποῖον δὲ δυσπολιορκητότε- 
κι. ς“».. γῇ, 

ρον; ὃ καὶ νεῶν καὶ πεζῶν δεῖται, εἰ μέλλοι πολιορκηθήσεσθαι. 
, Φ “- ΄ ᾽, ΓΟ - ς Α ’ 

τούτους αὖ τοιαῦτα λέγων ἔσχε τοῦ ἐκπεπλῆχθαι. ὁ δὲ Φαρνά- 
9 ἣν οὐ , ν ω ὡ Α ᾿ “᾿ 

βαζος ετει ειβρε ἘῺΡ ΤῈ Αβυὸδον και τον Σηστὸν Οἰἴτῶωῶς εχοόντα, 

ἐπικουροῦσα] καὶ ἐπικουροῦσα Β. 
5. οἱ μὲν δὴ Β..ΕΝ. οἱ δὴ Η. 

(ὐείουὶ οἱ μέντοι. 
μὲν ἰόντας} οἸδοΐοΒ 6Χ ΓΌΪθτ15 γ6]1- 

415 Οτϑοοδγιπλ ᾿ΠΒῸ]αση. 5ΟΗΝ. 
4; 4, 5: Μητέρες ἰοῦσαι καὶ ἀδελφοί. 
5; 4. 29 : Οὐχ ὁρῶντες τὸν ᾿Αρχίδαμον 
ἰΟνΤτα. 

κατ᾽ ἀντικρὺ Β. 
πλεῖον] πλείω Υ. 
ὀκτὼ σταδίων] [πὐοΡνΆ] τὰ ᾿Πίρδυ 

ϑαβύπτη οἵ Αργάμπι Ρ]ΙΠΐτ5 4, 5. 18, 
Ηδ]]οβροπίιβ, 

᾿πα 1, βορίοτα, αὖ αἸχίπητιθ, βίδα 18 
Ἐσοραῖη Ὁ Αϑῖα αἰνιθηβ, αδίαου 
Ἰπίου 86 σοῃίγαταΒ ὌΓΡ65 Παροί, 1Π 
Εατορα (ΠΡΟ) εὐ ϑεβίομ, οἵ ἴῃ 
Αβὰ [νατηρϑαοατη δὲ ργάοη. ὥὄπργα 
ΧοΠΟΡΠΟΙ 2, 1. ἰπίθυ [διηρβδοῦχη οἵ 
Δὺροβροΐδτηοβ βραϊιιτη 15. βίδα ΟΓ Πα 
Ῥοδαϊδ. [Γογτιπὶ Ρ]]ηἾτι5 5, 5. 40: Α- 
Ὀγάτιβ ορριάτιμη, ἈὈ1 ἀηρτιϑίϊοθ βορύθμη 
βίδαϊοσατη. 5ΟΗΝ, 

Αἰγαί εἰσι Ν᾽ ΑἸοΚοηδυῖιι5 δά Ηδτγο- 
ἀοί. 3, 117. Αἰγεεῖς Β.ΟΟΝ. Αἰγαιεῖς 
10, εἴ εγᾶϑο α ΕΒ. (βίοι Αἰγιεῖς. 

ἃ) Δαά!αὶ!. 
ὑπήκοοι ὄντες Β.Ο.Π.ΕἾΝ. ΟὉείουὶ 

ὑπήκοα ὄντα. 
μὲν ἂν Θοῃερίοσιιβ. [ΔΌΥῚ μέν. 
μέλλοι] μέλλει Ν'΄., φιῃοα τη] τη. 
ἔσχε τοῦ μὴ ἐκπεπλῆχθαι τοιϊητιῦ. 

ΘΙ ΠΊΕ ΑὙἸβίορμδη. [1 γϑιβίγ. 980: 
Σχήσω σ᾽ ἐγὼ τῆς νῦν βοῆς. Οοηῇ 4]6- 
Κοηδγ. δα Ηογοδοΐμῃη 5»,1τοῖ. ΘΗΝ, 
Αρυᾶ Ηεγοαοίμστη εβϑῦ: Τὸ μὴ λεηλα- 
τῆσαι ἑλόντας σφέας τὴν πόλιν ἔσχε 
τόδε, ΄συοα τοῦ 501 Ρόοβ886 ἀἸ ΘΒ 
γΔ]οΚ. δα δχθιρ τη Ἰοοὶ Χοπορποη- 
[6] γϑοίϊιι8 [ογΐαϑβθ αἸοίασιιβ ογαΐ σ0η- 
{ταυϊαη. Νά οἴβδὶ Απδῦ. 2, 5. 11. 
ααοαᾷθ ΠΌΤῚ σοπμβοη πηΐ 1ῃ ρϑηϊθνο : 
Πᾶς γὰρ ἀσκὸς δύο ἄνδρας ἕξει τοῦ μὴ 
καταδῦναι, ὨΪΠΙ]ΟΤΏ] 115, 51 ΒΟΓνΔΠαΏ͵η 
μὴ. ῬΥΙΟΡΑὈΌ1115 σοΥγΓθοῖο τό. ὅς 10. 
1,33,2: Κλέαρχος τότε μὲν μικρὸν ἐξέ- 
φυγε τὸ μὴ καταπετρωθῆναι, γοΒΌ{π] 
6Χ ΟΡΕΪΠΊΟ ΡΙῸ τοῦ μὴ; 8}115 θΟΠΙ5 ἀπο- 
Ῥὰ5 ομθητ 5 ααὖ ΡΠ] πὴ δ 
Ῥαυοιαπ, αὖ ἢὶς Β.1). ΕΚ, 4φὰ] τοῦ 
ἐκπεπλῆχθαι, ΄φαοα γοβῦα!. [θοάδπ) 
τη0 0 ρΡδοσαΐπμη ααστη 4}101, νϑ]αΐ 
ΑΠΔΌ. 2, 5» 22, ἔπτη δρυα Ρ]αΐοῃ. 
ἈΔΙΡ. 1, Ρ. 3254 Β, υὉ] ἀπεσχόμην τὸ 
μὴ οὐκ ἐλθεῖν τηθ]ΊΟΓ 68 ΡΤῸ τοῦ μή. 

ἐν» 

[6] 
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’ Ε] - ς [ Α » ’ὔ Α Δ ὃ ’ 

προηγόρευεν αὐτοῖς ὡς εἰ μὴ ἐκπέμψοιεν τοὺυς ἰλακεοθαιμονιίους, 
’ 

πόλεμον ἐξοίσει πρὸς αὐτούς. ἐπεὶ δὲ οὐκ ἐπείθοντο, Κόνωνι 
, ,ὔ ,ὔ Ε ᾿ ᾿ Ι͂ “ ἌΝ Α 

μεν προσέταξε κωλύειν αὐτοὺς τὴν θάλατταν πλεῖν, αὐτὸς δὲ 
“ “ὄ ΑἉ 

ἐδήου τὴν τῶν ᾿Αβυδηνῶν χώραν. ἐπεὶ δὲ οὐδὲν ἐπέραινε πρὸς 
“σ᾿ Α 

τὸ καταστρέφεσθαι, αὐτὸς μὲν ἐπ᾽ οἴκου ἀπῆλθε, τὸν δὲ Κό- 

νωνα ἐκέλευεν εὐτρεπίζεσθαι τὰς καθ᾽ “Ελλήσποντον πόλεις, 

ὀργιζό- 
᾿ ἐς , 9 9.9 9 ’ὔ κ κ 

μενος γὰρ τΤοιΙῖς Λακεδαιμονίοις ἀνθ ων ἐπεπόνθει περι σαντος 

“ 9 Δ» Ἁ ω “ Ἁ 4 

ὅπως εἰς τὸ ἔαρ ὃτι πλεῖστον ναυτικὸν ἀθροισθείη. 

ΝΥ Ω Ν ς ᾿ ’ 5. «ἷ κ ’ “ 
ἐποιεῖτο ἐλθεῖν τε εἰς τὴν χώραν αὐτῶν καὶ τιμωρήσασθαι ὃ τι 

ἌΠΟ, ἡ δύναιτο. καὶ τὸν μὲν χειμῶνα ἐν τοιούτοις ὄντες διῆγον" ἅμα [7] 
393. ᾷ “ἷ5ψῃη»» “" Ἀ ’ ΑἉ Α 

δὲ τῷ ἔαρι ναῦς τε πολλας συμπληρώσας και ξενικὸν προσμι- 
- 

σθωσάμενος ἔπλευσεν ὁ Φαρνάβαζός τε καὶ ὁ Κόνων μετ᾽ αὖὐ- 
΄- Ἁ “. “- 

τοῦ διὰ νήσων εἰς Μῆλον, ἐκεῖθεν δὲ ὁρμώμενοι εἰς τὴν Λακε- 
ὃ , , ᾿ - ς δ, ΚΙ ΒᾺ , ἥββας 
αἰμονα. καταπλεύσας δὲ πρῶτον εἰς Φερὰς ἐδήωσε ταύτην τὴν 

’ ἿΞ » 4, “ἢ ος " “» 9 

χώραν" ἔπειτα καὶ ἀλλοσε ἀποβαίνων τῆς παραθαλαττίας ἐκα- 
’ Μ“ 3 ’ ’ὔ, Α ’ - ’ ΄΄ 

κούργει ὃ τι ἐδύνατο. φοβούμενος δὲ τήν τε ἀλιμενότητα τῆς 

χώρας καὶ τὰ τῆς βοηθείας καὶ τὴν σπανοσιτίαν, ταχύ τε ἀνέ- 

στρεψε καὶ ἀποπλέων ὡρμίσθη τῆς ἹΚυθηρίας εἰς Φοινικοῦντα. 

6. προηγόρευεν Β.Ο..1.ν. Οδίθει 5611. γῆ. Ιρβ8ὲ δπὶπὶ ᾿ἰπϑυΐα Κύθηρα 
προηγόρευσεν. ἀἸοϊζατ, απδιηαθδμη Θχ Αηϊοπϊπὶ [- 

ἐκπέμψοιεν]) ἐκπέμψειεν, οἱ ΒΌΡΘΓ εἰ. ΠΕΘΙΆΙΟ Ρ. 648. εἴ Αἱορῃ. ΒγΖ. Μοτὰβ 
Ῥοβῖίο, Ε' δηπούαν!Ὅ ᾿Ρ58Π0 ᾿Π5.] 81 οὐϊᾶτη Κυθη- 

ἐξοίσει Ἐϊ. οογτοοῖιιθ. Οἱ ΡΥ. ἴοτ- 
ἴδΒ88 ἐξοίσειν, αν. 

πρὸς αὐτούς] μετ᾽ αὐτῶν Δ. Ο. Ε,., 
ὉΠ48 κατ᾽ αὐτῶν Μοτιι5. μετ᾽ αὐτοὺς Ε' 

ὅπως ὅ ὅπερ ν. 

χώραν] ἀρχὴν Υ. 
η. τοιούτοις Β.). (ὐδ(ο.] τούτοις. 
συμπληρώσας] πληρώσας Υ. 
διὰ νήσων] [ἃ δ50 ΠΟῚ ῬΘΙ ρου πὴ 

τηᾶγ8 ἤροοαμη, 8566 τπηθα 188 ΡῈῚ Ογοϊα- 
ἄεβ, βοϊ]είαιθ ἈΤΕΙΟΌ]ιι8 ΡΙΘΓΤ Π 116 
ΟΥΑΙ, τὖ ἴῃ 5111}}} ἐπὶ νήσων ὁ: 2... 
Ησοτοάοι. 8, τοϑ. 1ἰηΐ. : Διὰ νήσων τρα- 
πομένους. Υ. οὦ ϑίθρΒ. ΤΉ 65. ν. Νῆσος. 
πρῶτον πρῶτον μὲν 
Φερρὰς Ὁ... “ Μεββοηΐθ ῬΠΘΓαΒ 

Ἰη06}]ΠρῚ ἀοσαϊῦ οὔϊαπη Βοβῖιβ δα (οτ- 
Π6}}1 (Ὁποποιῃ ο. 1. 5ὍΟΗΝ, 

τὴν σπανοσιτίαν Β.Ο. ΕΝ. τὴν 
σπανοσιτείαν 1. τῆς σπανοσιτίας [ἢ. 
σΟΥΓθοΐτ8, τὰ τῆς σπανοσιτίας ἃ. τὰ 
τῆς σπανοσιτείας ΑἸΑα. 

ὡρμίσθη) ὡρμήθη Β. 
Κυθηρίας ---- Φοινικοῦντα] Κυθηρία, 

ρίαν αἰεὶ. ϑομο]α δα πον ἀἸ θη 4, 
54. τηοηθηῦ 188 ἸΠ65856 ὈΓΌΘΒ ἴῃ ἴη- 
5.1, Κύθηρα, αἰΐοτατη Σκάνδειαν. Αο- 
οαγαΐίθ 1ρ586 ᾿ΓΠαογ 685 ο. 54. ἀδῆηϊξ 
βιζατη ΟΡΡΙαῚ Ογεπμογοσασα. Ῥμωηὶ- 
σαπίθπη 8101] ΠΟῚ ΤΟΡΟΙΙαΒ. ἴδο:]6. ἴῃ 
Πδο ᾿ἴπ514 ποιηϊηδίαχῃ, 564 δἰτπα ο᾽ὰϑ 
ΡῬτοπηοηϊογιτη, Πλατανιστοῦντα, Πᾶ- 
Ῥεῖ Ῥαιυβδηϊαβ 5,23,1. Ῥογίαπι Με8- 
ΒΘΏΪδ. ΠΟ ἸΙοηρσθ 8 1η80}158 (ΕἸ Πι15815 
Ῥῃοηϊοπηΐθιη Ὠαροϑὺ 146Π} 4, 34, 12. 
Οὐείογατη θαϑάθιη 68 παυσγαῦ Ἰ)]ΟΘΟΥΙΒ 
14, 84. 8500 ΟἸγταρί δα 5 ού. ΔΠΠΟ 2: 
Οἱ δὲ περὶ τὸν Κόνωνα σὺν παντὶ τῷ 

στόλῳ κρίναντες πλεῖν ἐπὶ τὴν ̓ Αττικὴν 
ἀνέζευξαν καὶ τὰς Κυκλάδας “γήσους 
προσαγαγόμενοι κατέπλευσαν ἐπὶ Κύ- 
ἤρα τὴν νῆσον. εὐθὺς δὲ ταύτης ἐξ 

ἐφόδου κρατήσαντες, τοὺς μὲν Κυθηρί- 
ους ὑποσπόνδους ἐξέπεμψαν εἰς τὴν 
Λακωνικὴν, αὐτοὶ δὲ καταλιπόντες τῆς 
πόλεως τὴν ἱκανὴν φρουρὰν ἔπλεον ἐπὶ 
Κορινθίους. ἐκεῖ δὲ καταπλεύσαντες 
τοῖς συνέδροις, διελέχθησαν περὶ ὧν ἢ- 
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-“- ’ ’ ᾿ 

8 ἐπεὶ δὲ οἱ ἔχοντες τὴν πόλιν τῶν Κυθηρίων φοβηθέντες μὴ [8] 
,. ’ ς “- »» Ν ’ ο ’ Α ς ’ 

κατὰ κράτος ἁλοῖεν ἐξέλιπον τὰ τείχη, ἐκείνους μὲν ὑποσπόν- 
ο -. " Α Α ᾿] Ἁ ν] 3 ’ Ἀ “ 

δους ἀφῆκεν εἰς τὴν Λακωνικὴν, αὐτὸς δ᾽ ἐπισκευάσας τὸ τῶν 
-» 5 »-“" «ς 

Κυθηρίων τεῖχος φρουρούς τε καὶ Νικόφημον Αθηναῖον ἄρμο- 
“- - κ κ " 

στὴν ἐν τοῖς Κυθήροις κατέλιπε. ταῦτα δὲ ποιήσας καὶ εἰς 
΄“- ’ 

᾿Ισθμὸν τῆς Κορινθίας καταπλεύσας, καὶ παρακελευσάμενος 
" Ἔ ι " ᾿ , 

τοῖς συμμάχοις προθύμως τε πολεμεῖν καὶ ἄνδρας πιστοὺς φαι- 
- - Ω ὔ 

νεσθαι βασιλεῖ, καταλιπὼν αὐτοῖς χρήματα ὅσα εἶχεν, ᾧχετο 
΄ ’ 9 Ἁ 

9 ἐπ᾿ οἴκου ἀποπλέων. λέγοντος δὲ τοῦ Κόνωνος ὡς εἰ ἐῴη αὐτὸν [9] 
»᾿ Ἁ Ν ’ Α ᾿] ᾿Ὶ “ , ’ὔ 

ἔχειν τὸ ναυτικὸν, θρέψοι μὲν ἀπὸ τῶν νήσων, καταπλεύσας 
’ Ν , “ 9 

δ᾽ εἰς τὴν πατρίδα συναναστήσοι τά τε μακρὰ τείχη τοῖς Αθη- 
΄“- - ᾿ ’ , “4 

ναίοις καὶ τὸ περὶ τὸν ΠΕειραιᾶ τεῖχος, οὗ εἰδέναι ἔφη ὅτι Λα- 
ΕΝ “ἡ ’ὔ , Ν “ “ » 

κεδαιμονίοις οὐδὲν ἂν βαρύτερον γένοιτο, καὶ τοῦτο οὖν, ἔφη, 
- Α Α 

σὺ τοῖς μὲν ᾿Αθηναίοις κεχαρισμένος ἔσει, τοὺς δὲ Λακεδαι- 
Ὁ “- " ’ Ψ Α 

μονίους τετιμωρημένος" ἐφ᾽ ᾧ γὰρ πλεῖστα ἐπόνησαν, ἀτελὲς 
νι κ ’ « Α ’ ν ’ »“" ς ’, λ 

αὐτοῖς ποιήσεις. ὁ δὲ Φαρνάβαζος ἀκούσας ταῦτα ἀπέστειλεν 
’ 

αὐτὸν προθύμως εἰς τὰς ᾿Αθήνας, καὶ χρήματα προσέθηκεν 

θελον, καὶ συμμαχίαν ποιησάμενοι τού- 
τοις μὲν χρήματα κατέλιπον, αὐτοὶ δὲ 
ἐς τὴν ᾿Ασίαν ἐξέπλευσαν. 170] ἔα 
οατη (ΟΥΙΠ.Ὦ118 Ἰούατη πα] τη Αἰϊαα 
6586 ΡῬοΐδβί αυδτη οχ 400 ἀδιπηδ θ6]- 
Ἰαστηα (ΟΣ Ππ1πὶ ΟΥτὴ δϑί, οὐ 5 1η]- 
ὕπτη 1ρ58 Πιοάουιβ γθία] δα ΟἸντηρ. 
96. ΔΗ ΠΏΓΩ Δ] [θ τι Π. ΑΠ 8}1118 ΒΟΤΙΡΊΙΟΥ 
ἴω πος τηθηηοσαυ σι διοίοτο Οο- 
ΠΟΩΘ ἰοίαμη ἸΡΤΙΟΤΌ ; Π66 αυ] αι 
δπηοίαγις δα ΠΟ ΟΥἹ Ἰοοιπὶ ΝΥ εββ86- 
Ἰηρίαβ. επί 46 θαᾶθπὶ τὸ [80- 
οΥαῖθβ ῬηΘρΥΙΊΟ. ο. 233: ᾿Ενίκησαν μὲν 
οἱ βάρβαροι ναυμαχοῦντες, ἦρξαν δὲ 
τῆς θαλάττης, κατέσχον δὲ τὰς πλεί- 
στας τῶν νήσων, ἀπέβησαν δ᾽ εἰς τὴν 
Λακωνικὴν, Κύθηρα δὲ κατὰ κράτος εἷ- 
λον, ἅπασαν δὲ τὴν Πελοπόννησον κα- 
κῶς ποιοῦντες περιέπλευσαν. ὅ0ΗΝ, 

8, Νικόφημον [ἴὰ ΒοΥρΡ51 ΡτῸ Νικό- 
φηβον, υἱ 6δ8[ ἴῃ ΠΠὈΥ15. ομηηΐθι5, φαοᾶ 
ὨΟΙΠΊΘΗ ΠΌ]Π]ατὴ τππαπδτη ἔπὶΐ, πθο απαθ 
ἀεγινθίυῦ μαρϑῖ. 1Ἰοάοτιιβ 14, 81. 46 
Οὐποηδ αἷΐ, δηίθαιάτη δα τεροπὶ 80]- 
ἰδβεοῖ : Ἐπὶ τοῦ στόλου κατέστησεν 
Ἱερώνυμον καὶ Νικόδημον ᾿Αθηναίους 
ὄντας. Η]ΘΓΟΠΥτηιπα 1Πππ| 1586 Ρα- 
ἴο, 4ιθτη 6χ [ γβῖα οὐ Ερἤοσο στρατη- 
᾿» ἔαϊδβθ δηποίανι: Ηδγροοτγαῖϊο. 
Ἰοοάθηηση ΠΙοάοτὶ δππθπὶ 6586 

σατα ΝΊΘΟΡΠΘπιο (Οποηΐβ [ατη!]18γ18- 
Β'πηΟ οἱ ἢαβ]ββίπιο ὈΘ]]Οσιπ βοοῖο 

Ραΐο, ἀδ ᾳὰο τηυ]ία [υγϑῖαβ ΒΌΡΟΥ Ατὶ- 
Β[ΟΡ Δ Π18 ὈΟΠΙΒ Ρ. ό21. 65Ζ6. Ηδρυϊ 
οἴϊατη ἴῃ Ουὐρτο, πὸ (ΟΠΟΠ, ΤΠ ΧΙΤΊΔΠῚ 
[ΟΥ ΤΠ ΠΥ ΠῚ ΒΔ ΠῚ ρΡᾶγΐθη. ἤπης 
ἀοῖπαθ ΑΥΠΘΠΊΘη565 ᾿ηα]οΐα οι στη 
Π]1ο οσοϊαοτιιηΐ οἵ θοπα ΡΠ] ]οδγηΐ, 
αὖ ΘΟ]Προγ ἸΙσοῖ οχ [βία ῥ. τό. 
ἘΠ ΔΙ π 8115 Γαϊΐ, ὈΊᾺΘτη Ρ. 632: οοτίθ 
101 ἀρταμη παρυϊ. 5ΟΗΝ, 

Κυθήροις] ΓΔΌτὶ Κυθηρίοις. 
εἰς ᾿ἸΙσθμὸν] ᾿Ισθμὸν Ἐ. 
καταλιπὼν] κατελιπὼν Β. 

ΠΟΙΏΡΘΠΘΙΙ. 
9. λέγοντος δὲ τοῦ Κόνωνος---ἔφη] 

Ογτορ. ύ, 53, 17: Εἰπόντος δὲ Κύρου 
ὅτι τούτων μὲν τοίνυν εἴη ἅλις, “Α δὲ 
καιρὸς ἡμῖν εἰδέναι, ταῦτ᾽, ἔφη, διηγοῦ, 
ὦ ᾿Αράσπα. [πἴτὰ ἢ, 4, 4. 

ὡς ἀαἀαϊαϊ (ὑδϑίδ!ο, οταϊπηΐ ΠΙΡΥῚ 
Ῥτϑοίου Κ., 46 400 ἰδοοίῃγ δα ὡς. 

θρέψοι Β.ΟὉ.}}.Εν ργ. ΕΝ, Οεἴθτὶ 
θρέψει. 

συναναστήσοι Β...Ε. Ρτ.ν. Οε- 
[67Ἱ συναναστήσει. 

οὖν] μὲν Ἐ, 
τοῖς μὲν] τοῖς Β. 
ἔσει) ΓΔὈΤῚ ἔσῃ. 
αὐτοῖς] αὐτὸς ΑἸΑ., σοττροηίς 1. 

αὐτὸν Τηδ]6 ΤΠΔΓΡῸ ΘΡΠΔΗΙ. 
προσέθηκεν) ῬΥΊΟΥ͂ ῬΘοσπῖς δααϊ- 

αἴξ; 81145 προσέδωκε Ρ]αοογοί τηδρ]5. 
5ΟΗΝ, Ἐβί, τηϊδιξ οπὶ ρϑοιπῖα, αὐ 

ΟΥΤΟΥΘ 
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1ο αὐτῷ εἰς τὸν ἀνατειχισμόν. ὁ δὲ ἀφικόμενος πολὺ τοῦ τείχους [10] 

ὥρθωσε, τά τε αὑτοῦ πληρώματα παρέχων καὶ τέκτοσι καὶ 

λιθολόγοις μισθὸν διδοὺς, καὶ ἄλλο εἴ τι ἀναγκαῖον ἦν, δαπα- 

νῶν. ἣν μέντοι τοῦ τείχους ἃ καὶ αὐτοὶ ᾿Αθηναῖοι καὶ Βοιωτοὶ 

καὶ ἄλλαι πόλεις ἐθελούσιαι συνετείχισαν. οἱ μέντοι Κορίνθιοι 

ἀφ᾽ ὧν ὁ Φαρνάβαζος κατέλιπε χρημάτων ναῦς πληρώσαντες 

καὶ ᾿Αγαθῖνον ναύαρχον ἐπιστήσαντες ἐθαλαττοκράτουν ἐν 

τῷ περὶ ᾿Αχαΐαν καὶ Λέχαιον κόλπῳ. ἀντεπλήρωσαν δὲ καὶ 

11 οἱ Λακεδαιμόνιοι ναῦς, ὧν Ποδάνεμος ἦρχεν. ἐπεὶ δὲ οὗτος ἐν [ττ] 

προσβολῆ τινι γενομένῃ ἀπέθανὲ, καὶ [Πόλλις αὖ ἐπιστολεὺς 

ὧν τρωθεὶς ἀπῆλθεν, Ηριππίδας ταύτας ἀναλαμβάνει τὰς ναῦς. 

ΠΡόαινος μέντοι Κορίνθιος τὰς παρ᾽ ᾿Αγαθίνου παραλαβὼν 

ναῦς ἐξέλιπε τὸ Ῥίον: Λακεδαιμόνιοι δ᾽ αὐτὸ παρέλαβον. 

μετὰ δὲ τοῦτο Τελευτίας ἐπὶ τὰς Ηριππίδου ναῦς ἦλθε, καὶ 

οὗτος αὖ τοῦ κόλπου πάλιν ἐκράτει. 
᾿ ν ’ ς ,ὔ 7 , εἶ Ν “ Ἔ 

12 δὲ δὲ Λακεδαιμόνιοι ἀκούοντες ὅτι Κόνων καὶ τὸ τεῖχος 12] 

Ογτορ. 2; 4.14: Εἰ θέλοις ἐμὲ πέμψαι 
ἱππέας μοι προσθείς. 

10. ὦὥρθωσε] ἤρθωσε Β. 
τὰ αὑτοῦ πληρώματα] ἈΑαάααχοΊαΐ 

ὭᾶΔΥΕΒ {ὐγθη65 8ὃο (ὐΟπΟμ, ϑδαοίοιθ 
Πιοάοτο 14, 85. ΟἸγΙηρ. οό. 3: Ὁ δ᾽ 
οὖν Κόνων μισθωσάμενος πλῆθος τεχνι- 
τῶν καὶ τὸν ἐκ τῶν πληρωμάτων ὄχλον 
εἰς ὑπηρεσίαν παραδοὺς ταχέως τὸ πλεῖ- 
στον μέρος τοῦ τείχους ἀνῳκοδόμησε" 
καὶ γὰρ Θηβαῖοι πεντακοσίους τεχνίτας 
καὶ λιθοτόμους ἀπέστειλαν καί τινες 
ἄλλαι τῶν πόλεων παρεβοήθησαν. Ἐὰ- 
γΟΥΠτι5 ἀραα ΠΙορθηθπη [,. 2, 230. πιι- 
Τηθγαῦ ΔΠΠΟΒ 56Χ ἃ πιοῖίθ ϑΟΟΓΑΙΒ 
(ΟἸγιαρ. 95. 8) αϑαὰθ δᾶ τηιτοβ ἃ 
Οὐποηδ τοίθοῖοβ. 5ΟΗΝ, [ΠΔΡΥ ἔδγο 
αὐτοῦ. Ὶ 

ἀφ᾽ ὧν] ἐφ᾽ ὧν Β.1. 
᾿Αχαΐαν] ᾿Αχαιίαν Β., αὖ 4, 3, 22. 

“(δ 46. Ββουρύιγα νἱά. ΤΟΌΘοκ δὰ 
ῬΠΥγΠΙΟΠ πὴ Ρ. 40, 41.᾿ ΒΟΉΝ. Εἰ 
ΓΠ65. ϑίβθρῃ. ἴῃ ν. 

11. ὧν Ποδάνεμος ἦρχεν Β.]. 
ῶν πὸ μος 

ἦρχεν Ἐς ὧν ἦρχε Πο μος Ὁ. ὧν 
Ποδόμιμος ἦρχεν 1). ὧν Πολίμαρχος 
εἶρχεν ἢ. ὧν Πολέμαρχος ἦρχεν Α. 
ὧν ἧρχε (81:6) Πολέμαρχος ΑἸ. ὧν 
Πρόξενος ἦρχεν ἡ. ““ ῬοδδπΠοΙηΙΠῚ 
ῬὨΠ]αβίιτη, ξένον ΑΥ ΟΠ ἄτη τορβ, πο- 
τηϊηδύ ΧΘΠΟΡΠΟΠ. 5, 3, 12. 5ΟΗΝ. 

προσβολῇ) προβολῇ Β.Ο. 

γενομένῃ 1). ΕΝ. γενομένους Β. μος 

σΟΠΊΡΘΠΑΪΟ γενομς Χ, ουΐ 5: Π|1165 5 ρ6 
Ἡδύογοθ ἡ οἵ α ἴῃ ἢπθ σνοοδθυ]οστη. 
(ὐδίειὶ γενόμενος. 

Πόλλις] Πόλις Β.0..Ε, 
Ἡριππίδας] ᾿Ηριππίδας ΑἸά. Πΐς εὲ 

Ιηΐτα, ΟΌΪ δὶς Β.ἢ. “" ιοάογιβ 14, 
48. Ἣριπίδαν ποτηϊπαί Δ] 4αθτη, ααϊ 
8 ἰά6Π) 810 ΘΠ 60 4ΌΘΙΩ ἰάθιη 15, 
80. ἀποοιη οοπίτα Νορθποιῃ Ἠεβίϊθ- 
ΟΥΙΠῚ ΥΓΆΠΉΤΙΠῚ τη ϊβϑιιτη ΟἸΥΤΩΡ. ΙΟΟ, 
4. αἱξ Θηριππίδαν, οὖ αι ΠΟΙΪΠαΐ 
ῬΟΙΪγδθητιΒ 2, 21, ααὈιαὶ Ῥοϊίεϑβί. 
Ξ5ΟΗΝ, 

Πρόαινος] (ὐατιβδτη 5 ΐδ6, πιὸ ν]ἀ6- 
1}, ΠΔΙΙΔΓΟ ΠΟΙ 5. ΟΟΘΘΒΊΟΠΪ5 ΠΟΙ 
᾿παϊοανῦ ΧΘποΡμο. Απ δὰ ἴῃ 8ΔηΠὶ 
Εἶν 1115. νἹοιβϑιιαϊπθ δαὶ ὃ ΤαΙθαξδπα 
σογίθ ΔΙ ΟΠ τὴ τιπᾶ Οὐτῃ {γαΐίτα Α- 
Θ6 5110 δοᾶβθπὶ ἃππὸ ΟΟΥη Πϊοβ. ορ- 
ῬΌΡΠαΒΒ6. Δηποίαγι!ς ϑαρτα ΝΟΒΙΘΙ 4. 
4. το. 4] Δηπτι8 ἔπι ἰογ8 ΟἸγτη- 
Ρἰδ 15 οὔ. βει οχ σα! οηῖθιβ Ἰ)οαννΈ}]1 
οὐ 35. ΒΟΗΝ. 

παραλαβὼν] λαβὼν Υ. 
καὶ] κἀν, αὐ ν]ἀοίπιν, ρυ. Β. 
αὖ τοῦ κόλπου πάλιν ΒΈ,Ν,. αὖ τοῦ 

κόλπου 1). πάλιν αὖ τοῦ κόλπου (Ὁ. 
τοῦ κόλπου αὖ ἘΦ. τοῦ κόλπου πάλιν 1. 
Οδἴοϑυὶ τοῦ κόλπου πάλιν αὖ. 

12. ἀκούοντες Β.Ο..Ε.1. 
ἀκούσαντες. 

Οδἰετὶ 
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τοῖς ᾿Αθηναίοις ἐκ τῶν βασιλέως χρημάτων ἀνορθοίη, καὶ τὸ 
Α ᾿] Ἁ ζω 9 ’ ’ὔ ’ Α Ἁ " “- 

ναυτικὸν αἸΤοῸ Τῶν εκεινου τρέφων ΤΩ ΤῈ νήσους και τὰς εν τῇ 

5 Ν , 3 ’ Ε] ’ δ΄ ων 

ἡπειρῳ παρα θάλατταν πόλεις Αθηναίοις εὐτρεπίζοι, ενομισανς 

εἰ ταῦτα διδάσκοιεν Τιρίβαζον βασιλέως ὄντα στρατηγὸν, ἢ 
δα “ “ Ἁ ς κ ᾿ , «ἃ κ ’ “ ἐΝ Ν 

καὶ ἀποστῆσαι ἂν σρος εαὐυτοὺυς τον Τιρίβαζον ἢ παῦσαι Ψ αν 

᾿ ’, ᾿ ’ , ᾿ Ὁ , 
Το Κόνωνος ναυτικον τρέφοντα. γνοντες δὲ ουτω. πεμπούυσιν 

᾿Ανταλκίδαν πρὸς τὸν Τιρίβαζον, προστάξαντες αὐτῷ ταῦτα 
’ Α ΄σ ,“᾿ὕἤ - ᾽ “- Ἁ 

διδάσκειν καὶ πειρᾶσθαι εἰρήνην τῆ πόλει ποιεῖσθαι πρὸς βασι- 

13 λέα. αἰσθόμενοι δὲ ταῦτα οἱ ᾿Αθηναῖοι ἀντιπέμπουσι πρέσβεις [13] 

μετὰ ΙΚόνωνος ᾿Ἑρμογένην καὶ Δίωνα καὶ Καλλισθένην καὶ 
’ ’ Α Α 9 εἰ ΄“ Ι 

Καλλιμέδοντα. συμπαρεκάλεσαν δὲ καὶ ἀπὸ τῶν συμμάχων 
᾽ὔ ὰ ἢ, ,ὔ ᾿] ’ “ Ἁ ’ , 

πρέσβεις και παρέεγενοντο ΟΤΟ ΤΕ Βοιωτῶν και Κορίνθου και 

14Γ Ἄργους. ἐπεὶ δ᾽ ἐκεῖ ἦσαν, ὁ μὲν ᾿Ανταλκίδας ἔλεγε πρὸς τὸν [14] 

Τιρίβαζον ὅτι εἰρήνης δεόμενος ἧκοι τῆ πόλει πρὸς βασιλέα, 
Α .: «“ Α ΟῚ ,ὔ, “-“ Ν ᾽ “9 , 

και ταυτῆς οἐασπερ βασιλεὺς ἐπεθύμει. Τῶν ΤΕ γὰρ εν ἤν, Ασίᾳ 

τάς τε νήσους Β.Ο..Ε.Ε1.ν. Οε- 
[61 τὰς νήσους. 

εὐτρεπίζοι] εὐτρεπίζειν 1). 
ἐνόμισαν Β.Ε. βεοσηᾶα τηδηῖι, Κ᾽, 

(ὐδίθιὶ ἐνόμιζον. 
Τιρίβαζον] Τηρίβαζον 1)... οἱ τἸηἴτα. 

“Οὐ ΤΊΓΙθαΖο [πουιιηΐ τη] ατεροὶ, 
41] ροβύ (Ὁ ΠΟηΪ5 νἹοϊοσίδτη Δα] Χ]556 
88 6].85 ΘΧϑγοῖταὶ νἹἀθηΐιγ. [βοογαΐεβ 
ῬΑΠΕΡΎΤΙΟΙ ο. 27: Τῶν τε μετὰ Τιρι- 
βάζου στρατευομένων καὶ τοῦ πεζοῦ τὸ 
χρησιμώτατον ἐκ τῶνδε τῶν τόπων 
ἤθροισται.᾽" 5(0ΗΝ. 

βασιλέως ὄντα στρατηγὸν] [5 ἸρΊΓΓ 
ῬΒΔΥΠΑΡαΖΙῚ ἱπηροῦῖο βθ)θοῖβ ΠΟΗ 
ζαϊξ, πος βαΐγαρα ἔαϊββθ νἹαάθίιγ: ἰὰ- 
Ιηθη Κύπρου σατράπην γνορσαΐ ΡοΪγεο- 
5 7. 10. 0ΌΪ αο10 ᾿ηἰογίθοϊατη 80 
Οτοπΐα παῖταΐ. 5ΟΗΝ. 

ἀποστῆσαι] [ΔὈΥῚ ἀποστῆναι. ἴπα6 
πείσειαν ροϑὲ ἑαυτοὺς Ἰπίεγροβυϊ οοΥ- 
Τϑοίου ΑἸά ητι5, τὸ 8115 ἀρ ΠΙΟΘΟΥ. 
20, 102. μετοικίσας Ἰῃ μετοικήσας (ΟΥ- 
Ταρύθπτη ἴῃ πείσας μετοικῆσαι ἀθρτΓᾶ- 
νανιί. 

παῦσαι] παύσαι Β. 
παῦσαί γ᾽ ἂν τὸ Κόνωνος] ῬΠΔΙΠΑ- 

θα 21] ποιηθῃ ἢἷς ἱπίθγροηὶ νοὶαϊὶ Μο- 
ΓΒ: Β6α 81] ΤΊ θαζιιβ ΟὙΡΥΪ βαΐγαρα 
Γαϊξ, εἰ (Οποηὶβ ἀρραγαΐαπι αν, ἴα- 
6116 δατη ροϊαθγιηΐ 40 ΑἸΠΘΗἸΘ ΗΒ ΡΒ 
ΔΌΔΙΘΠαΥΘ Γ,Δοθἀφουηοη!ῖ, οἰϊατη ἰηνὶΐο 
ῬΠΑΓμΑΌαΖο. ΠΙΠου]Γα8 Οὐ 18 οϑὺ ἴῃ 

ἀϊσπιαία ΤΊΣΙ θαι. ΒΌΙΟΔΥΙ ἸΙοοῦ 6 
5.17: Στρούθαν ἐπιμελησόμενον τῶν 
κατὰ θάλατταν τηϊδδιτη ἃ ΤΕῸρ6 ἴπ ἰο- 
αὕτη ΠῚ ΔΖ] ρΥϑο 1586 ΔΈ 1015 ΠΟ Ρ 118. 
ϑοα ᾿ηΐτα 5» 1, 28: Ἦλθον δὲ καὶ αἱ 
ἀπὸ ᾿Ιωνίας (ναῦς), ὅσης ἐγκρατὴς ἦν 
Τιρίβαζος : ἀπᾶθ ἀρρατοῖ ΤΊ αΖιιπὴ 
βδ]ΐθιη ροβῦ σϑαϊταμη βαίσαρδιη [ΟΠ]80 
[αούαπη ὈΥΘΟ 1886, Π15] 181 αηΐθα θα 
ἸΤΏΡΘΙΙΟ 50 πιὴῆᾶἃ οὕτὴ ΟΥΡΙῸ βι0]6ο- 
ἴαπι Βαρυϊς. 5ΟΗΝ, 

αὐτῷ ΒΟ ΕΕΙΟΝ. Οδίοη αὐ- 
τόν. 

εἰρήνην τῇ πόλει ποιεῖσθαι] Ῥ͵ΙῸ 
ποιεῖν αἸοίπση. ἴ[ἴδατχη τη66}11 δέ τ21}1} 
1οχίοοη δχουβαῖ, σαοηΐδη ρὰχ δά 
ἰρϑύχῃ ααοαὰθ Απίδ]οϊαδιη ρου ηϊι8- 
τί. ΒΟΉΝ. Ατβίορῃ. ΑἊῆῇ. 51: 
Ἐμοὶ δ᾽ ἐπέτρεψαν οἱ θεοὶ σπονδὰς 
ποιεῖσθαι πρὸς Λακεδαιμονίους μόνῳ" εἴ 
ἴῃ Βανθηηδίὶ Ρ8: Ὅστις ἡμῖν ἤθελε 
σπονδὰς ποιεῖσθαι καὶ κρεμάσαι τὰς 
ἀσπίδας, ΌΪ ποιῆσαι σοοΥἸ οατὴ ῬὮγγ- 
Ὡΐοῆο Βεκκ. Απ. Ρ. 45. 6; ἴσμη 121: 
᾿Ἐμοὶ σὺ ταυτασὶ λαβὼν ὀκτὼ δραχμὰς 
σπονδὰς ποίησαι πρὸς Λακεδαιμονίους 
μόνῳ. : 

13. Ἑρμογένην] [ΛὈτὶ ἙἭ ρμογένη οἱ 
τήοχ Καλλισθένη. Ια. δα 7,1, 22. 

14. εἰρήνης Β..Ε.1.. Οὐδίοιϊ καὶ 
εἰρήνης. 

οἵασπερ] οἷάπερ Β. οἵαπερ δ. 
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“Ἑλληνίδων πόλεων Λακεδαιμονίους βασιλεῖ οὐκ ἀντιποιεῖσθαι, 
’ τ. Ψᾧ ᾿ ν " , " - ’ 

τὰς τε νήσους ἁπάσας καὶ τὰς ἀλλαὰς πόλεις ἀρκεῖν σφισιν 
5" ’ ων ’ ᾿ “Ἂ 9 ’ Ὁ ω ᾿. 

αὐτονόμους εἶναι. καίτοι, ἔφη, τοιαῦτα ἐθελόντων ἡμῶν, τίνος 

ἂν ἕνεκα πρὸς ἡμᾶς [οἱ “ἄλληνες ἢ] βασιλεὺς πολεμοίη ἢ χρή- 
; Η κ᾿ 3 5 »Ν , ’ 

ματα δαπανῴη ; καὶ γὰρ οὐδ᾽ ἐπὶ βασιλέα στρατεύεσθαι δυνα- 
ΑἉ » Ὁ , Ἁ 8 Ζ « “ Δ᾽ ς - 5 ;ὔ 

τὸν οὔτε ᾿Αθηναίοις μὴ ἡγουμένων ἡμῶν οὔθ᾽ ἡμῖν αὐτονόμων 
΄λ' “σ΄ ΄σ ΄“- 

Ιδ οὐσῶν τῶν πόλεων. τῳ μὲν δὴ Τιριβάζῳ ἀκούοντι ἰσχυρῶς [15] 

ἤρεσκον οἱ τοῦ ᾿Ανταλκίδου λόγοι τοῖς δὲ ἐναντίοις λόγος 

ταῦτ᾽ ἦν. οἵ τε γὰρ ᾿Αθηναῖοι ἐφοβοῦντο συνθέσθαι αὐτονόμους 
3 Ν , κ Ν Α Δ ’ Ν Ἢ Α 

εἶναι τὰς πόλεις καὶ τὰς νήσους, μὴ Δήμνου καὶ Ἴμβρου καὶ 

Σκύρου στερηθεῖεν, οἵ τε Θηβαῖοι, μὴ ἀναγκασθείησαν ἀφεῖναι 
Ἁ ’ ’ . ’ ω ΟῚ “-“ Φ 9 ’ 

τὰς Βοιωτίδας πόλεις αὐτονόμους, οἵ τ᾽ ᾿Αργεῖοι, οὗ ἐπεθύμουν, 
Ἁ 

οὐκ ἐνόμιζον ἂν τὴν Κόρινθον δύνασθαι ὡς ἼΑργος ἔχειν τοιού- 
“᾿ Α “κι ’ Α [2 

τῶν συνθηκῶν καὶ σπονδῶν γενομένων. αὕτη μὲν ἡ εἰρήνη οὕτως 
" ’ ᾿ Α Δ. ὧν ΄“΄“ 2 Φ“ 

ἐγένετο ἀτελὴς, καὶ ἀπῆλθον οἴκαδε ἕκαστος. 

βασιλεῖ] βασιλεὺς Β. ἥτας Ὁ. 1.6. 
βασιλεῖ. 

ἂν] οτχ. ΑἸ]ά., οογτιροηίθ 1. 
ἡμᾶς] ὑμᾶς Υ. 
οἱ Ἕλληνες ἢ] Ηφοε νεῦῦα ΜοΙτ8 

ἀο]οπᾶδ σθηβαϊ οὗ 1πο]τι810 : ΝΥ ΘΙ ΒΙΚ1 8 
Οτθθοοβ Αϑιδίςοβ ᾿π06]]ΠρΘ 605 ραίδί. 
5ΟΗΝ. ΒΚ5]Ὶ1Ὶ βογναπάδ ββϑϑϑηΐ, δα ἀθη- 
ἄστη ἰοτοί διαφέροιντο. 

οὐδ᾽ ἐπὶ ΤιΘοποϊανιαβ. [ΓΔΌΥῚ οὐδέ. 
ψροῖρ. 4, 6: Καὶ γὰρ οὐδ᾽ ὥσπερ 
ὅταν πολλοὶ χαλκοτύποι γένωνται, 
ἀξίων γενομένων τῶν χαλκευτικῶν ἔρ- 
γων καταλύονται οἱ χαλκοτύποι. 

οὔθ᾽ Β.1). (Οὐθίβϑε οὔτε. 
15. μὲν δὴ] μὲν Υ. 
λόγοις] λόγοι δίορμαπιβ, ΝΥ οἱ ἤπ5 

δα 1)θηηοβίθηβ ΠΡΌ μα] Ὁ. 2310, 
λόγος 60 586η81 410 Π)οιηοβίῃθη68 ταῦ- 
τα λόγους καὶ φλυαρίας, εἴ (ἼσΘΤΟ ἴῃ 
Ῥίβοη. 27. νεῦθα δἴᾳαθ ᾿πϑρίϊαβ αἰχθ- 
τὶηῦ. Δ ογατα θα 88 Βα ἃ- 
Ἰθῆα ριιΐο 6888 80 6ο βθῆβδᾷ. Καρ- 
ῬΘΠιΒ Ἰορεθαΐ τοῖς δ᾽ ἐναντίοις οὐ βου- 
λομένοις ταῦτ᾽ ἦν. ῬΟΒΒ518. οἴϊατη τοῖς 
δὲ τῶν ἄλλων λόγοις ἐναντία ταῦτ᾽ ἦν 
σΟΠ]οοσθ. ααϊάθπη ορϑῖὴ ΠΟαϊοαΠη 
οχβρθοίϊαπηήδιη σθῆβθο. ΘΟῊΝ, ϑδοιρ- 
8] λόγος. ΝῊ αἸΒ51Πη1115 τθρϑίϊο νο- 
ΘΟΡυΪ: 7,1. 26. 

συνθέσθαι] τὸ συνθέσθαι. 
αὐτονόμους εἶναι τὰς νήσους Β.}. 

ΕΝΝ,, οὔ ββὶ5 τὰς πόλεις καὶ, αι 46- 
Βαηΐ 1. οἵ ργ. Ε., δᾶδτη εἶναι ΒΌΡΓα 

ΨΘΙΒᾺΠῚ ΡΟΠΘηΐ. (ὐδίθυὶ αὐτονόμους 
τὰς πόλεις καὶ τὰς νήσους εἶναι. 

Σκύρου] Σκίρου Α.Ο.Ε. ΑἸά. “1π 
ἔωαογθ νἹ θη δ 1Π511185 ὉΌΙαῸ6 
ΠΟΙΏΪηδΐδα 1556, ΘΑΒΘτη 116 ΘΟ] Π6- 
{1πΔ πΠοπηϊηδηῦ Οτδίοσεβ Αἰοὶ. ὅ'ϑα 
ΡΙΡΟΙΟΥ Θ85 α188 ΠΟΙ ΘΠ τηυ]ΐϑο 
ῬᾶΓνὃ6 ΘΔΥΌΤΩ ΠΙΙΠΊΘΙῸ δ ΤΠΡΘΙΙΟ ΘΟΠη- 
ῬΓΘΒΘμἀθ δηΐτ, 4858 ᾿πίθυάατη 51η- 
σϊαβ οὐτῇ οοηῃζίοιηίιι 111} ΠοΙηϊπαηΐ. 
[τὰ Ῥ]αῖΐο ἴῆὴ Μβϑῆθχθῆο Ρ. 245 Α: 
Τειχισαμένη δὲ καὶ ναυπηγησαμένη, 
ἐκδεξαμένη τὸν πόλεμον, ἐπειδὴ ἤναγ- 
κάσθη πολεμεῖν, ὑπὲρ Παρίων ἐπολέ- 
μει Λακεδαιμονίοις. ᾿δοογαΐαβ Ρᾶπθ- 
ΘΎτῖς. ο. 27: Περὶ μὲν τῶν Κυκλάδων 
νήσων ἀμφισβητοῦμεν. {Πἰτὰτησᾳπθ 1ο- 
σα ᾿πίθυρυοίθϑ ΠΙΙΡΘΓΓΊΠΗΙ δαΐ 5116 ηὕϊ0 
ῬΓΘΟΘυτηἸβουαηΐ τι τη8]6 1πίθυρυδίδε 
βαηΐ.᾽ ΒΟΗΝ. 

οὗ ἐπεθύμουν] ΝΊΤηΙΒ Πδθα ΤΠ] ΔὉ- 
τιιρία νἹαθίιν οὐαῖο. (ὐΟΠ]ΊΟΙΟ {1586 
βουρύπμῃ : Τυγχάνειν ὥστε Κόρινθον 
ἴἼΑργος ἔχειν. ὥὄπρτα 4, 4. 6: Καὶ 
ἤΑργος ἀντὶ Κορίνθου τὴν πατρίδα αὐ- 
τῶν ὀνομάζεσθαι. 4, 4, 5: Ὡς ΓΑργους 
τῆς Κορίνθου ὄντος. Ἰπηΐτα ο. 8, 34: 
Οἱ ᾿Αργεῖοι τὴν Κόρινθον ΓΑργος ἐπε- 
ποίηντο. ΗΝ, 

ὡς ΤΘΟΠΟΙΑν 5, ροβίύ 46 ΠῈ ΒΘ] Θ ἢ 5 
τ᾽ ἀοἸονι Μοῦιβ. [ΔὈΥῚ οπὶπὶ ὥστ᾽ 
ὥς τ᾽, Θχορρίο Υ. 
Αργος) Δργους Β. 



ἘΞΒΙ ΟΑΡΟΌΨΙΗΝ 449 

Ὁ μέντοι Τιρίβαζος τὸ μὲν ἄνευ βασιλέως μετὰ Λακεδαι- [16] 
’ ᾽ " ι ἊΝ προ, ὦ Ἶ ᾿ " , 

μονίων γενέσθαι οὐκ ἀσῴφαλες αὑτῷ ἡγεῖτο εἶναι λαθρᾳ γε 

μέντοι ἔδωκε χρήματα ᾿Ανταλκίδᾳ, ὅπως ἂν πληρωθέντος ναυ- 
σι ἃν Φ Ν , ο - “ Α ς ’ 

τικοῦ ὑπὸ Λακεδαιμονίων οἵ τε ᾿Αθηναῖοι καὶ οἱ σύμμαχοι 
σι. ἡ ἴω ΄'ι " , δέ Α Ἁ Κό ς 

αὐτῶν μᾶλλον τῆς εἰρήνης προσόέοιντο, καὶ τὸν όνωνα ὡς 

ἀδικοῦντα τε βασιλέα καὶ ἀληθῆ λεγόντων Λακεδαιμονίων 

εἷρξε. ταῦτα δὲ ποιήσας ἀνέβαινε πρὸς βασιλέα, φράσων ἅ τε 

λέγοιεν οἱ Λακεδαιμόνιοι καὶ ὅτι Κόνωνα συνειληφὼς εἴη ὡς 

ἀδικοῦντα, καὶ ἐρωτήσων τί χρὴ ποιεῖν περὶ τούτων ἁπάντων. 

πο 17 καὶ βασιλεὺς μὲν, ὡς Τιρίβαζος ἄνω παρ᾽ αὐτῷ ἣν, Στρούθαν [17] 

καταπέμπει ἐπιμελησόμενον τῶν κατὰ θάλατταν. ὁ μέντοι 

Στρούθας ἰσχυρῶς τοῖς ᾿Αθηναίοις καὶ τοῖς συμμάχοις τὴν 

γνώμην προσεῖχε, μεμνημένος ὁπόσα κακὰ ἐπεπόνθει ἡ βασι- 

λέως χώρα ὑπ᾽ ᾿Αγησιλάου. οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι ἐπεὶ ἑώρων 
Ἁ ὔ Ἁ ς Α Α “Ἵ ΕΣ Ἀ Α 

τὸν Στρούθαν πρὸς ἑαυτοὺς μὲν πολεμικῶς ἔχοντα, πρὸς δὲ 

τοὺς ᾿Αθηναίους φιλικῶς, Θίβρωνα πέμπουσιν ἐπὶ πολέμῳ 
Ἄ .} ’ « Α ’ Α «ς ’ 9 51. Α Ἁ 

πρὸς αὐτόν. ὁ δὲ διαβάς τε καὶ ὁρμώμενος ἐξ Ἐφέσου τε καὶ 

τῶν ἐν Μαιάνδρου πεδίῳ πόλεων [Πριήνης τε καὶ Λευκόφρυος 

τϑκαὶ ᾿Αχιλλείου, ἔφερε καὶ ἦγε τὴν βασιλέως. προϊόντος δὲ τοῦ [18] 

τό. Τιρίβαλος Β. 
αὑτῷ ] αὐτῷ Ρ]εταπ6. 
γε μέντοι] μέντοι Υ. 
εἷρξε] ἦρξε Α. εἷρξαι Β. εἷρξε Ὁ. 

σΟΥΓΘΟῖτι5. Ἰη 50} ἃ ῬΥΊΟΤΙ, 51Π21}1 11ὖ- 
ἰθῖθθ η. (ὑδίευϊ εἶρξε. ““ΠΙοάοτιιβ 14, 

Στροῦθαν Ὠϊο οὐ ρ4110 ροϑβὲ Β. 
ὁπόσα] ὅσα Β. 
κακὰ ἐπεπόνθει ἡ βασιλέως χώρα 

ΒΟΙΕΙΝ. Οὐθίουι κακὰ ἡ τοῦ 
(αγ συ] τα οτλ. 1.) βασιλέως χώρα 
ἐπεπόνθει. 

85 : Καὶ πρόφασιν μὲν λαβὼν, ὅτι ταῖς 
βασιλικαῖς δυνάμεσι τὰς πόλεις ᾿Αθη- 
ναίοις κατακτᾶται, προαγόμενος δ᾽ αὐ- 
τὸν εἰς Σάρδεις συνέλαβε καὶ δήσας εἰς 
φυλακὴν κατέθετο. ἰβϑοοταίεΒ, Ραᾶπ6- 
ΘΎΓΙΟ. ο. 41. ἐπὶ θανάτῳ συλλαβεῖν 
αἰχιῦ; 564 Ο(ὐΥηθ] 5 Νοροβ ἴῃ Οο- 
ΠΟΙΘ 6. 5. Δισίογα ΠΙΊΠΟΠ6 τοίοσί οἤδπι- 
βσῖβδβθ Οὐποποῖη, απθιαμη "Πα ΖῸ 
Βοϊθηΐθ 8η ᾿Πηργπαθηΐθ. []ΠΟΠΙΒ 8πῸ- 
τοτ!ζαΐθ πη οΟη ἢ Γπηαΐ ᾿ γ 5185 ΒΌΡΕΥ Ατὶ- 
Βίορ μηδ ὈΟἢΪΒ Ρ. 658 : Ὃ γὰρ Κόνω- 
νος θάνατος καὶ αἱ διαθῆκαι, ἃς διέθετο 
ἐν Κύπρῳ. ἀεϊπάδ Ρ. ύ4ο: Αὐτὸς γὰρ 
ἐν τῇ νόσῳ ὧν εὖ φρονῶν ἤσθετο. ἴ79}], 
εἴβι συτη ΜΑγΚΙΆ πο Ἰοραβ ἐν τῇ νήσῳ 
ὼν---διέθετο, ΞΒΘΏΒΙΠη [διηθ Υἱχ ἴΐᾶ 
ΤΑ ΘΓῚ5. τι (Θβυ τη οηϊτπ ἴγβῖθθ 46 
τηοτίθ (ΟΟΠΟΠΪΒ ἴῃ ΟὙΡΙῸ ᾿ἰπβι]α Ρ]8Π6 
[01145.᾿ 5ΟΗΝ. 

17. αὐτῷ] ἑαυτῷ ΒΙΏΕΚΈΟΥ. 

πρὸς δὲ τοὺς ᾿Αθηναίους Β.Ο.).Ε.. 
ΕΠ. Οὐβίοδι πρὸς ᾿Αθηναίους δέ. 

Θίβρωνα Β.}).Ες ρτ. ΕΝ. Πἰς 481- 
αδῃὴ βθιῆρθῦ. (Οείθη Θίμβρωνα. ““ ἢδ8 
θαβῖθο ρουίπηθηΐ δα ΟἸγτρ. οὔ, 4, γε] 
δα ΟἹ. ογξ. Οὐοπί. Ἰθοανν6}}1 ΑἸἼΠ8168 
510 800 19. 5ΟΗΝ. 

ἐξ ᾿Εφέσου] Ῥὶοάοτιβ 14, 99: Ὃς 
κατέλαβε τὸ χωρίον ᾿Ιόνδα καὶ Κορησ- 
σον ὄρος ὑψηλὸν, ᾿Εφέσου ἀπέχον στα- 
δίους τετταράκοντα, Ὁϊ Δ ΘΒΒα]ϊηρ. 
τη] οραΐ Πρίωνα Ἰεροῖθ. 4αδπὴ ᾿Ιόνδα. 
5ΟΗΝ. 

᾿Αχιλλείου] “Νοπ ΑΟΒΙ]Π]Θατη. ορρὶ- 
αἀαπῃ πχία ππγὰ]τπη ΑΑΟἢ11}18 σοΠ6]- 
ἴὰτα ἃ Μυ.Π]|ΘΠη8 18, ἀραὶ Ρ] τη 5. 
43, Βῖν πόλιν ἐν τῷ Σιγείῳ ἀρτια 5'16- 
Ῥῃαπατη ΒγΖ., 46 αὰο ΝΥ 6βββε)ηρ. οἵ 
ΔΙ Κοηαγ. δα Ἠοτγοάοί. 5, 94. υὖ ορὶ- 
Παΐτβ δαί ΘΟ ΘΙ Θγι5, 564 ΟρρΡΙ τιπὶ 
Ἰαχία ῬΙΘΏΘη ἢ]ς οἵ ΒΌΡΓΑ 2, 2, 17. 



19 Θερσάνδρου τοῦ αὐλητοῦ. ἣν γὰρ ὁ Θέρσανδρος οὐ μόνον αὐ-[19]} 

Α.Ο. 20 
301. 

4860 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒ ΗΒ. 6Β. 

χρόνου κατανοήσας ὁ Στρούθας ὅτι Θίβρων βοηθοίη ἑκάστοτε 
ς5 “4 ᾿ “ ᾿ ε , 9 Ν δί 

ατακτῶς Και καταφρονητικῶς, ἔπεμψεν ἐππεας εἰς ΤῸ “πεοιον 

’ ’ Ψ ’ὔ 

καὶ καταδραμόντας ἐκέλευσε περιβαλλομένους ἐλαύνειν ὅ τι δύ- 
- “ . 

ναιντο. ὁ δὲ Θίβρων ἐτύγχανεν ἐξ ἀρίστου διασκηνῶν μετὰ 

Ἀν ΄ ’ τι “- ε 

λητὴῆς ἀγαθὸς, ἀλλὰ καὶ ἀλκῆς, ἅτε λακωνίζων, ἀντεποιεῖτο. 0 
- Α 

δὲ Στρούθας, ἰδὼν ἀτάκτως τε βοηθοῦντας καὶ ὀλίγους τοὺς 
’ 9 ’ ’, » 4 ’ 

πρώτους, ἐπιφαίνεται πολλοὺς τε ἔχὼν καὶ συντεταγμενοὺς 
ε , ᾿ ἢ ᾿ ᾿ , ’ σι πενν Ξ 
ἐππεας., Και Θίβρωνα μεν και Θέρσανδρον πρωτους απεκτειναν 

3 Α 3). γῶν ΕΣ ᾽ Ἷ ᾿ ἃ, ἅν» ’ κ 
ἐπεὶ δ᾽ οὗτοι ἔπεσον, ἐτρέψαντο καὶ τὸ ἄλλο στράτευμα, και 

κ᾿ Α Ὶ 
διώκοντες παμπληθεῖς κατέβαλον, ἦσαν δὲ οἱ καὶ ἐσώθησαν 

-. Α Ἁ ΑἉ Α 

αὐτῶν εἰς τὰς φιλίας πόλεις. καὶ πλέονες διὰ τὸ ὀψὲ αἰσθέσθαι 

τῆς βοηθείας Ἐπολλάκις γὰρ, καὶ τότε, οὐδὲ παραγγείλας τὴν 
ΕῚ Α “ Α “ 9 ,ὔ 

βοήθειαν ἐποιήσατο. καὶ ταῦτα μὲν οὕτως ἐγεγένητο. 

Ἔπεὶ δ᾽ ἦλθον εἰς Λακεδαίμονα οἱ ἐκπεπτωκότες Ῥοδίων 

ἄϊοι Μείπεκ. Ἐὔχογοῖῦ. 1, Ρ. 5. ζο]Πρὶ 
6Χ ψϑυ 5 ΑἴΠοΠϑοὶ 2, Ρ. 43 }): ᾿Αρι- 
στόβουλος ὁ Κασσανδρεύς φησιν ἐν 
Μιλήτῳ κρήνην εἶναι ᾿Αχίλλειον καλου- 
μένην. Ἐχ αυϊθαβ σΟΠ]ΟΙύ οἴϊαπη ορ- 
ΡΙάσπη 80 ΑΘΒ1]]6 ΔρΡΡε!]αύπαπα ᾿ἰβάοιη 
Ιῃ ΤΘρΊΟΠΪυι5 αϊ85886, αἰνοβαση 80 
φρουρίῳ ᾿Αχιλλείῳ πλησίον Σμύρνης, 
δραᾷ ϑίερῃ. Βγῶ., αιοᾷ ΜοΙὰβ ἰη- 
(6]]χοσγδί. 

18. Θίβρων Β. ὁ Θίβρων 1). Εἰ. ΡΥ, 
ΕΝ. ὁ Θίμβρων 1. 

βοηθοίη βοηθειη, ΒΌΡΓα ΒοΥΙΡίο οι, 
Ε, ἐξίοι 

καταδραμόντας] Οοπίτα Πιοάοταβ : 
Τοῦ Θίμβρωνος μετὰ μέρους τῆς δυνά- 
μεως ἐξελθόντος καὶ πολλὴν περιβαλο- 
μένου λείαν, ἐπελθὼν ὁ Στρούθας εἴο. 
5ΟΗΝ, 

Θίβρων Ἰ᾿. Οθίθυ Θίμβρων. 
ἀρίστου] ἀορίστου 
διασκηνῶν]) Ἀδοῖθ Μοτχι ὁ ἰθηίοσϊο 

ἀἰδβοθάθγθ ᾿πίογργοίαίασ, αὖ Ουγορθα. 
3,1, 38: Διασκηνούντων μετὰ τὸ δεῖ- 
πνον. 5ΟῊΝ. 

Θερσάνδρου] ῬοΪγεθπιι5 6, το. 46 
ΑἸοχαπάσγο, “4 0]16185 Ῥταίβοίο: Μι- 
σθωσάμενος τῶν ἀπ᾽ ᾿Ιωνίας τοὺς ἀρί- 
στους ἀγωνιστὰς, αὐλητὰς μὲν Θέρσαν- 
δρον καὶ Φιλόξενον, ὑ ὑποκριτὰς δὲ Καλ- 
λιππίδην καὶ Νικόστρατον, θέαν ἐπήγ- 
γειλε. πρὸς μὲν οὖν τὴν δόξαν τῶν 
ἀγωνιστῶν συνέδραμον ἐκ τῶν πόλεων 
ἅπαντες. ἐπεὶ δὲ πλῆρες τὸ θέατρον ἦν, 

παραστήσας τοὺς στρατιώτας καὶ τοὺς 
βαρβάρους, μεθ᾽ ὧν ἐφρούρει τὰ χωρία, 
πάντας τοὺς θεατὰς συλλαβὼν αὐτοῖς 
παισὶ καὶ γυναιξὶ, λύτρα μεγάλα λαβὼν 
τοὺς μὲν ἀπέλυσεν, αὐτὸς δὲ τὰ χωρία 
Θίβρωνι δοὺς ἀπηλλάγη. ΤΙ ΤΟΙΙΒ 
ΤΊΘΠΏ]ηΪΐ, τὸ ἈρΠΟΒΟαΒ ΘΌΠαΘΙ 6586 
ΒοΙηΙΠθπ αἱ δα Πιτηθγιπὶ τῶν Διο- 
νυσιακῶν τεχνιτῶν ῬΘΥΠΠτ 1586 νἹ ΘΓ, 
05 ἴῃ Ιοηΐὰ Πυυβαπθυ οἸϊτη τη ]18 
ΒοΟΠοΥΙθι5 διιχογαῖ. 5ΟΗΝ, 
᾿ ἀλκῆς Τιβοποϊανίαβ. [ΔὈτ] ἀλκῆς 
ἰσχύος. 

10. ἰδὼν ἀτάκτως] ἀτάκτως ἰδὼν ΕἸ. 
καὶ συντεταγμένους ἱππέας Β.(.Ὁ. 

ἘΜΕ1.Ν. Οὐδίειὶ ἱππέας καὶ (μος οτη. 
Α. ΑἸ4.) συντεταγμένους. 

Θίβρωνα Β.1).Ε, Οδίετ! Θίμβρωνα. 
κατέβαλον] κατέβαλλον Ε, 
δὲ οἱ καὶ] δὲ καὶ οἱ Β. 
τῆς βοηθείας] Αααεοπάπτῃ ],Θοη0]8- 

νὴ5 σοηϑιΐ ἀπελείποντο. ΜΟΤΊΤΙΒ ἴα ]6 
αυϊὰ : Νἐ αὐἀξιογαηέ φωΐάφθηι οοηιὶοξε. 
5ΟΗΝ, 

καὶ τότε] ΑΠίΐδ καὶ 1 ογάτη ογαβὶξ Εἰ, 
““Μοχιβ δα α!ῦ ὡς, αὖ 510 ὡς καὶ τότε." 
5ΟΗΝ,. 

οὐδὲ] οὐ Β. 
20. Ῥοδίων] ΠἸΟάΟΤΙΒ 14, 97, αὶ 

ΟΠΟΠΙΒ ΤῸΒ ΠΊΔΥΙ οοϑίαϑ ΔΟΟΌΓΑΕΪ5 
ταλ]ῦο Θηδτγαν, 8110 ΟἸγ ΠΡ. οὔ, 1, 
οατη Αρθβιϊαιβ ἴῃ Αϑὶα θϑβοῖ, ἈΠΟαΙοΒ 
586. ΟὐΠΟΠὶ ΔαἸηχῖββθ πδιταΐ, δἰθοίο 
ΤιΔΟ ας ΠΟΙ ΟΥ ΤΠ ὈΥΕΘΒΙΩΊΟ, οἵ, αὖ νὶ- 

Α.Ὁ. 



3091. 118.1Ρν. ΘΑΡ, ΝΠ. 251] 

ὑπὸ τοῦ δήμον, ἐδίδασκον ὡς οὐκ ἄξιον εἴη περιιδεῖν ᾿Αθηναίους 

Ῥόδον καταστρεψαμένους καὶ τοσαύτην δύναμιν συνθεμένους. 
’, κὺ ε Δ ὃ Ἷ φ Ε] Α [ἢ δῆ ,; 

γνόντες οὖν Οἱ ακεθαιμόνιοι ὡς εἰ μὲν ὁ ὁημος κρατῆήσοι, 

᾿Αθηναίων ἔσται Ῥόδος ἅπασα, εἰ δὲ οἱ πλουσιώτεροι, ἑαυτῶν, 
" 7 9 “- ΄“ » Α ’ ν᾿» " ’ 

ἐπλήρωσαν αὐτοις ναὺς ΟΚΤΩω.,ς ναυαρχὸν δὲ Ἐκδικον επεστῆσαν. 

21 συνεξέπεμψαν δ᾽ ἐπὶ τούτων τῶν νεῶν καὶ Διφρίδαν. ἐκέλευσαν [21] 

δ᾽ αὐτὸν διαβάντα εἰς τὴν ᾿Ασίαν τὰς ΤΕε Θίβρωνα ὑποδεξαμέ.. 

, , ᾿ , ᾿ ἣ: ΤῊΝ , 
νας πόλεις διασώζειν, και στράτευμα το περισωθεν ἀναλαβόντα 

καὶ ἄλλο, εἴ ποθεν δύναιτο, συλλέξαντα πολεμεῖν πρὸς Στρού- 

θαν. ὁ μὲν δὴ Διφρίδας ταῦτ᾽ ἐποίει, καὶ τά τ᾽ ἄλλα ἐπε- 
’ Α ’ Ἁ Α Ἂν ’ 5᾽ ’ὔὕ 

τύγχανε καὶ Τιγράνην τὸν τὴν ΣΦ τρούθα ἔχοντα θυγατέρα 
’ὔ ΕῚ ; ’ Α 3 Ἂ-ἴΤ “΄- Α κ 

πορευόμενον εἰς Σάρδεις λαμβανει συν αὐυτὴη τη γύυναικι, και 

χρημάτων πολλῶν ἀπέλυσεν ὥστ᾽ εὐθὺς ἐντεῦθεν εἶχε μισθοδο- 

22 τεῖν. ἣν δ᾽ οὗτος ἁνὴρ εὔχαρίς τε οὐχ ἧττον τοῦ Θίβρωνος, [22] 

ἀοίαγ, ο᾽θοῖῖβ βίτη] οἰνιθ5. Τ,δορᾶρ- 
τηοπϊουτη βύπα οϑῖβΒ. [6 ηα6 α. 97. 
5} ΟἸΥΠΊΡΙΔαΙ]Β 97. ΔΠΠῸ 2. [μΔοθα:- 
τη ῃϊοσατη βύπ!οβοβ ἈΠΟαΪοβ. παγταΐ 
οἼθοῖθβθ 605 αἱ οσὐτη ΑΥΠΘΠΙΘΉΒΙθτι8 
[δοογαηΐ, ΘΟβα 6 ἔδοϊο ῬΥΘΘ]1Ο ν]Ο]8586 ; 
Ῥοβίθα 1 ,Δοθαφοιηοηδ Τη]51588 Ἰἰθραΐοβ, 
4αΪ ΔυΧΊ] πὶ ἃ [ΔΟΘαΦΘΙΠΟΠ115 ρΡοίθ- 
τϑηῦ; αἴσιιθ ΠῸ5 ΒΕ ΡΙΠΙΒ1586. {ΓἸΓΘΠΊ6Β 
βθρύβθι οἵπῈ {Γἰθτι8 ὐραγ]δί]5, ΡΏ]]ο- 
αἴοο, ΠΊρΡΏ1]ὰ οἱ Τπιαοοίτηο, 4] ΤοΙη- 
ῬΟΡ]Ιοαη ἘἈΠΟαΙΟτι ΠῚ ΘΟ ροΟΠουθηΐ. 
ΝΥ ἐββδ!ηρὶαβ γϑοΐθ ἢἰς δατηοπαὶξ ἔπι- 
ἀοοίτηθη 6556 απ Χοπορποπίι Επο- 
αἴσιβ, οὐ ΠΙΊΡΏ]απὶ αὶ μὰϊς Πρ τ]- 
ἀἀ5 δα ϊῖ. ὈΙρΡητΙδπὶ ἴῃ ΡΥΘ] δα 
ΟὈΥΟΠΘΔΙη ΤηΘηΠἼΟΠ6 τηθπιογαΐ Ρ]ὰ- 
[ἄτομα ΑρΡορμίῃ. Ρ. 212 Α., υὖ δα 4, 
3, 15. δΔαΙποηαὶ, ΠΘΒΟΪΟ 8ῃ ΘΌΠαΘΙη. 
ΠΙΟαΟΥΙ Ἰοοῦμη 81] δηϊπγαανογίββοί 
Τοάννο! 5, οοπ]θοῦατα ΠΟ ΟΡῸΒ Πᾶ- 
Ῥοθαΐ, αὖ δος δυχῖ]α οὐατῇ Εοάϊοο 
ΠΔΨΆΤΟΊΟ τηΐβϑα ΒΠΟΟΙΒ δα ΔΠΉΙΠ 2, 
ΟἸγιηρ 8415 97. τοίοσγοι. ΞΟΗΝ. 

καταστρεψαμένου. Β.Ο..Ε ΕῸΥ. 
Οεἴευὶ καταστρεψομένους. 

συνθεμένους] προσθεμένους ὃ. Ἡ. 
ἈϊηΚο5 ΤῊΘβ. ρῃ]οῖορ. Γμπρά. Βαΐ. 
1840, ἃ. τ» Νονθιηθ. ΡΥΟΡΟΒ {15 Ρ. 2, 2. 

ὁ δῆμος κρατήσοι Β.Ώ ΕΕΝ. Οε- 
[6ΥἹ] κρατήσοι ὁ δῆμος. 

ἑαυτῶν Β.Ο.Π.Ε.1.ν. Οἴου αὐτῶν. 
21. συνεξέπεμψαν Β.(.).Ε., αὶ 

ξυνεξέπεμψαν μτ., Ε.1ΟΝ. Οὐείοε] ξυν- 
ἔπεμψαν. 

τούτων τῶν νεῶν Β.Π).Ε.1. Οὐδἰογὶ 
τῶν νεῶν τούτων. 

Θίβρωνα Β.}).Ε, (ὐείει] Θίμβρωνα. 
ὑποδεξαμένας πόλεις ] Οοηΐ. ΡοΪγεη. 

6, το, ΒΌΡΓα δα 8. 18. οἰζαίατση. 
καὶ στράτευμα Ὀϊ5 ροηϊΐ Β. 
στράτευμα Β.1).1.ν. ΟὐεἴεΙ! στρά- 

τευμα δέ. 
τὸ οτη. Ε᾿. Ε, 
Στρούθαν Β.}). 7. (Οἰἰει τὸν Στρού- 

θαν. 
Στρούθα] Στρούθαν Β. 
τά τ᾽ ἄλλα Β.1).1.. τά τε ἄλλα Ἐ. 

ταῦτα Ε΄. (ὐεἰοτὶ τἄλλα. 
αὐτῇ τῇ γυναικὶ Β.Ὁ ἘΚ ΕΤΟΝ, αὐτῇ 

γυναικὶ ὦ. (ὐδίοι γυναικί. 
22. ἁνὴρ] ἀνὴρ Β.Ο..Ε.. φτ., Ε, 

ῬΕΙΒΟΙ ΔΩ 18; 52, 182," γ0]:. 2. Ρ. ΤΡῦ 
εα. Καθῃ]. οοάθχ Μοπδς. ἰηΐτγα οἷΐ. 
Οἴου ὁ ἀνήρ. Μά. δππού. δὰ 4,1, 
420} 4.10. 7, 5: 8. Ἐδαδπιὶ ΟΥΔΒ15 
βούναΐα δα ί]65 ἴῃ ΠΡ τὶ (σοη. 20, 
4. 1101 Δ Ια αὐὖ ΒΡΙΓΙ πὰ ἈΒΡΕΙῸ 1 
Ἰθπθη πιχαΐαῖο, τοῦ ΟὙτορ. 2, 3, 15» ὍἈὈῚ 
ἅνδρες τοϑῦτα! ΒΟ πθιθσιιβ, ααΐ' 41- 
γῖδα βουρίαγα ὁ ἀνὴρ, α ΑΠΔ0. 7, 8, 
ΙΟ;; ΟὙτορ. 3, 2, 25. ὉΌῚ δβύ νϑγὶθίαβ 
ἀνήρ. Ἠαπα ἀπθ 16 θῃΐπη [8]18, ΘΕ] Πη51 
αἸν: ἀθυθηῦα ΒΟΥ ΘΠ, ΒΘΙΊΡΟΥ Ρ1Ὸ- 
παηςδΐα ἔαθγιιηΐ σΟΗ] ΠΟΙ], ταῦ 6]1510 
586 ΡΙΒΒΊΤη6. ὨΘρΊ ΟΊ ἴῃ ΠΙΌΤῚΒ. δἰ πῃ 
Ῥοθδίδγατῃ. 

Θίβρωνος Β.}).Ε.Ε.1. οὐ ῬΓΙΒΟΙΔΗΙ 
οοα. Μοπδας. Οὐείοτὶ Θίμβρωνος. 



φδῳῷ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΚ ΗΙΒ. 6Β. 

΄“ 1] , ’ 

μάαλλόν τε συντεταγμένος καὶ εγχειρητικώτερος στρατηγος. 
-. ΄σ΄ Ἁ ο 3, ΣΝ Ἁ 

οὐδὲ γὰρ ἐκράτουν αὐτοῦ αἱ τοῦ σώματος ἡδοναὶ, ἀλλ᾽ ἀεὶ πρὸς 

ᾧ εἴη ἔργῳ, τοῦτο ἔπραττεν. ὁ δ᾽" ἔκδικος ἐπεὶ εἰς τὴν Κνίδον 
᾽ὔ ᾿ ΕῚ ἌΝ ὧδ , “ ’ ’ 

ἔπλευσε καὶ ἐπύθετο τὸν ἐν τῇ Ῥόδῳ δῆμον πάντα κατέχοντα, 
᾿ “ ᾿ Ν - ᾿ Ν ὃ , Χχ 

και κρατουντα καὶ κατα γην καρ το θάλατταν, ἰιἔπσῖλεον 

’ “ἃ Ἅ; Ὁ Ω ς Γ “3 3 - Κ (ὃ 
διπλασίαις τριηρεσιν ἡ αυτος εἰχεν, ἡσυχιαν ἤγεν ἐν Τὴ νίθῳ.- 

χὺ ’ 

Α.Ὁ.. 22 οἱ δ᾽ αὖ Λακεδαιμόνιοι ἐπεὶ ἤσθοντο αὐτὸν ἐλάττω ἔχοντα δύ- 
890. κ“- , Ν ͵ 

ναμιν ἢ ὥστε τοὺς φίλους ὠφελεῖν, ἐκέλευσαν τὸν "]ελευτίαν 
᾿ Ν , ᾿ : Ω ᾽ “ Ἀν ."» ᾿ 

συν ταις δώδεκα ναυσιν αἱἰἱς εἰχεν εν τῷ περι Αχαΐαν και 

- - Α 

Λέχαιον κόλπῳ περιπλεῖν πρὸς τὸν "ἔκδικον, κἀκεῖνον μὲν 

μᾶλλόν τε] ῬΓΙΒοϊΔΠ 15. ΙΟ00 Εἰ. δὲ 
Βαδϑῖ, ψιοα τϑοθρίββομη, 81] εὔχαρις 
μὲν δηξθορββιβδθῦ. [άϑπὶ εχ ἢ.]. ἀ6- 
ἸΏΠΘΡΒ ΠΟΙ στρατηγὸς, 866 ἀρετῆς ἰδὰ- 
ἀανῖί. ὙΒυογά. 5» 9 Ἔν τῷ ἀνει- 
μένῳ αὐτῶν τῆς γνώμης καὶ πρὶν ξυν- 
ταχθῆναι μᾶλλον τὴν δόξαν. ὅΟΗΝ. 
Εγαβίσα 1) οΟὈτεθαβ. δα Αὐὶβίορῃ. ΡΙαῖ. 
3225. τηδίθρθαῦ συντεταμένος. δεΓ- 
θὰ ῬυΙΒΟΙ Δ] ΕἼΗ: (60 ἈΠΟ] ἐγχειρη- 
τικώτερος “ἀρετῆς. Χοποόρμοη Ἕλλη- 
νικῶν Δ: Ἦν δὲ οὗτος ὁ (μος οἴῃ. οο- 
ἀοχ Μομδα. δρᾶ ΦΡΘῃρΈΙ. δῇ δ αῖτο- 
ΠΘΙΠ Ὁ. 651.) ἀνὴρ εὔχαρίς τε οὐχ 
ἧττον τοῦ Θίμβρωνος (οοὐθχ Μοπδα. 
ΕΥ̓ΧΑΡΙΟΒΝ ΟΥ̓ΔῈΝ ΝΤΤΟΝ ΤΟΥ 

ΕἸΒΡΩΝΟΟ), μᾶλλον δὲ συντεταγμένος 
καὶ ἐγχειρητικώτερος ἀρετῆς. Οθιι8 
ΘΟπραγαῦ Πἴωρους υἱνίιίϊ5 οἱ Πἴωρο- 
γίθη8 οατμϑαγιη, ἀρπα [αὔϊηοβ. ο- 
ἀ6πὴ τοθγ ματι Ρο]]υχ 2, 154: Ἔπι- 
χειρηταὶ δὲ “Θουκυδίδης, καὶ ἐγχειρητι- 
κωτέρους “ἀρετῆς Ξενοφῶν, βῖνθ ἴΐὰ 
ΒΟΙΙΡΒΙΌ. βῖνθ ἐγχειρητικώτερος. δὶ 
Ἰριταγ Ἰηνοίθγαίμτη ΠΡτΟσιτη, απ] 118 
Δαΐ ΠΟΒ τ τ τι σΥ ΤΩ ΠΑ .1Ο] τπΐθ Ὀ8- 
ἴυγ, νἱπ|, ααοα [80116 ΘΧΡΙΙΟαίαΥ οΧ 
γθααθηῦ! ΟΠ ΠΙΒΊΟΠΘ ᾿48}}8 ἰηΐτα πο- 
{Δ ὈΙΡῸΓ 5» 2» 25, 46 ἀρχηγὸς ἴῃ στρα- 
τηγὸς ΘΟΥΡαρΡίΟ οἵ ΠΟΥ ἴῃ ἀρχὴ 
οαχη ἀρετὴ ρΡογτητϊίαίο ἀρὰ ΓΓΠΘΟρΡΉΙη 
ν. 80, υὐ ΑἸΧΙῚ δα Ἴη68. ϑίδθρῃδηι ν. 
Ἕλκω, νΟ]. 3, Ρ. 752 Οὐ, οὐ 4110]. Δὲ 
δαΐοιη ῬΓῸ τε δχῃιθοί θὔϊδιη [,Θχϊ οὴ 
Θορίθιηνιγαὶθ οὐ ίθρῃδηιβ ἴῃ ΓΠ68. 
ν. ᾿Εγχειρητικός. Νραᾷθ οΟραβ εϑί 
416] μος φαοαῖιθ τθοΐθ Πα 6 ΓΘ τθοὶριθη- 
ἀυτηαιιθ ἔογθ, 81 δ 185 οοῦία θϑβοῖ 11- 
Ὀτοτγιπὶ ῬΥΙΒΟΙΔ ΠῚ ἁιοίουταβ, ααϊθιι8 
ΠΟΠ ἰδηΐιιπη ΘΡῸ ἢϊς {1011 φαδηθατη 
Ὧ, 4. τὸῦ Ὑᾶ δ πο» δα Ὁ; ἢ; 30: 

αἱ τοῦ σώματος ἡδοναὶ] ΑἸ1ΌῚ Χροη. 
αἱ διὰ τοῦ σώματος ἡδοναὶ αἰχιῖ. (πῇ. 
δα (οπητηθηΐ. 4; 5.3. ΑΙΙΒΌ 68 νο]. 2. 

176: ᾿Ἐκρατεῖτο δ᾽ ὑπὸ τῶν τοῦ 
σώματος ἡδονῶν, ὥσπερ Βρίθωνα τὸν 
Σπαρτιάτην ἤδη τινὲς ἡτιάσαντο. ὉΪ 
τοοίθ οοάοχ Θίβρωνα. Ψ1α6 101 ΒοΒο] 18. 
5ΟΗΝ. 

εἴη Β.Ὁ ἘΣ ρυ. (Οὐβίβι ἤει. 
Κνίδον) ΠΙΟάοτΙΒ 1]. ο. ᾿δοράφοιηο- 

05 ἈΠΟΟ 8 ΒΕ ΙΏΙΒ505 αἷῦ ΡΥ πη τα 
ΘΙ η ΔΡΡΌΪ15886, θϑιηατιθ ἩΓΡΘΙη ἃ 
46 Αὐμεπιθηϑιαση ΔΌ Δ] 16 Πα586; 66- 
ἴπα6 ἈΠΟαΘΙΟΡ πη ΤΕΙΩΡῸ]Ισατη οοη- 
Βα ιϊ5886; ρμοβύθα δαα!ϊῦ Τδοράςοηο- 
ὨΪΟΒ, ΤΘΌῸΙΒ ῬΓΟΒΡΕΙΕ σΘα θη 0118 10518, 
ἸΤΩΡΘΥ ΠῚ ΤΔΙΒ ἰἰθτιπ Δα ΒΡΊΓΑΒ86, 
ΟἸαΒβ 8 ΠῚ ΘΟ]]ΘρΊ556, οἵ ρα] δῦ ΒΟΟΙΟΒ 
8101 Δα] χΙθθθ. ΙρΊαΓ 1ῃ ΔΙΊ ΓΏ, 
(πϊάσπι οὗ Ἀποάπτη πανίραββθ δία 
ἴα (ΟἸ]θοΐαβ ἸηΒΕΓΧΙΒ88 ΠᾶνῸΒ 27. 
5ΟΗΝ. 

διέπλεον Β.}).1.Υ. εὐ ἃηίθ θάλατταν 
ΡΟΠΘη8 Δ. (ὐβίεσὶ καὶ διέπλεον. Αα 
χιδ ὔπι. Ῥογίτιβ : “Ἰμθρεπάπμῃ Ρο- 
[18 νἹἀ βίαν διαπλέοντα, ΄αοα ρματίϊ- 
αἰρίατη οαπὶ 1}}18 Ρυϑθοθαθηθθι8 κα- 
τέχοντα εἴ κρατοῦντα Ἰυῃροπαττη. Κ᾽ 6] 
{2} }} αν} 00} :}.] τηαξαϊδτη γ6] δῆδοο- 
Ἰαῖ πο 6586 ΟαἸσΘΠγι5." 8:6. Μοχβ, 
4] καὶ δὴ ἔπλεον ΒΟΥ] 6 ΠΒ ΡΑΥΘΠΓΠ βίῃ 
ἴδοις ἀϑαὰθ δα εἶχεν, ὅϑ'86α ξογίαβββ 
διέπλεον 5οΥ]θοπάστη πλέον ἤ. 

ἦγεν] εἶχεν Εν. 
22. ἔχοντα δύναμιν ΒΒ... (Οείετι 

δύναμιν ἔχοντα. 
κόλπῳ] Εδούπτη μος νεγα δππὶ Χο- 

ΠΟΡΠΟΠΐΟΙ 22. ΟἸγΥΊηρΡ. 97, 8. σοπίτα 
Ἰ)οάνν !]απη. οοηϑαϊ Μάδηϑο ὥὸραγίξβ 
νΟ]. 3, ραγΐ. 2, Ρ. 209. 50ΗΝ. 

Α.Ὁ. 

[23] 



390. ΒΥ ΘΆΡΝΗ. 29 

" ’ Ψ Ἁ ᾿Ὶ ΄-ι ’ , Ων 9 

ἀποπέμψαι, αὐτὸν δὲ τῶν τε βουλομένων φίλων εἶναι ἐπιμε- 
-“ Θ Α Α , “ δύ Ἁ - « Α 

λεῖσθαι καὶ τοὺς πολεμίους ὃ τι δύναιτο κακὸν ποιεῖν. ὁ δὲ 

"Γελευτίας ἐπειδὴ ἀφίκετο εἰς τὴν Σάμον, προσλαβὼν ἐκεῖθεν 

24 ναῦς ἔπλευσεν εἰς Κνίδον, ὁ δὲ "Εκδικος οἴκαδε. ὁ δὲ ᾿Πελευτίας [24] 
7 ΄σ Ν Ἷ 

ἔπλει εἰς τὴν Ρόδον, ἤδη ἔχων ναῦς ἑπτὰ καὶ εἴκοσι πλέων δὲ 

περιτυγχάνει Φιλοκράτει τῷ ᾿Εφιάλτου πλέοντι μετὰ δέκα 

ἐπειδὴ Β.1).1. (Οὐδίοιι ἐπεί. 
εἰς Κνίδον ἔπλει] εἰς Κνίδον οἴκαδε. 

αὐτὸς δ᾽ ἔπλει Β.1). εἴ, αὶ ἔπλευσεν, 
Υ. εἰς Κνίδον. ὁ δὲ Εκδικος οἴκαδε, 
αὐτὸς δὲ ὁ Τελευτίας ἔπλει ὦ. εἰς Κνί- 
δον οἴκαδε, αὐτὸς δὲ ἔπλει 1,. εἰς Κνί- 
δον οἴκαδε 1., ἀ6 αοὸ ἰαοοίαγ δα εθ- 
(εγα. “ᾧ0 Β.})., ΤηΔΥρῸ [,ΘΟΠΟ]Αν]]. 
ψιαρίαγ Ἰρτταν ν Ο] 1586 ΒΟΥ 1: [Ἔπλευ- 
σεν ὁ μὲν Εκδικος εἰς Κνίδον οἴκαδε, 
αὐτὸς δ᾽ ἔπλει. ὅ'εα 88η8ἃ οἸηἶα ΡΙθ- 
βία Ἰοσιι8 ΠΙΟαΟΥ] 14, 97. 5ΟΗΝ. 
αὶ αἰοϊῦ : Οὗτοι μὲν οὖν εἴς τε Σάμον 
καὶ Κνίδον καὶ Ῥόδον κατέπλευσαν, καὶ 
πανταχόθεν ναῦς τε καὶ τοὺς ἀρίστους 
κατέγραφον (καταγράφοντες, ὨΪδὶ 6ο0- 
ΡῬαΪα Θχοιαϊξ τη βθαπιθ {0 115) ἐπιβάτας 
ἐξήρτυον πολυτελῶς τριήρεις εἴκοσιν 
ἑπτά. ΟΠ ΘΙ ἀθσβ απο ψΟ] 1588 
ΤΙ οποΪανιατῃ ραΐϊαν τ, Δα τ] ΠΟ Ρο- 
ἰοϑύ : 866. ορπηογιιπ ΠΙὈΤΟΤ τὴ 615- 
ΒΘΏΒ115 Ἑἀδίθυι στη Βουρίασαμη τϑαα!ΐ 
ΒΒΡΕΘΟΐδΙῃ. 

24. ἑπτὰ καὶ εἴκοσι] Εὰπάθπ) πὰ- 
ΤῊ Ρτη οὗ ΤΟΥ τη ΟΥ̓ ΏΘ μὴ παροὺ Π]1ο- 
ἀοΥ8, αὖ ΘΧΒΟΙΙΡ5Ι5886. θα Χρηο- 
Ῥῃοηίθπι 5] βρΊ οσ5. 5ΟΗΝ, 

Φιλοκράτει) Νοιηθη ραΐγ]5 δα ἀϊΐατη 
εβί, αυὶὰ Φιλοκράτης ὁ Δημέου 8}1π|8, 
41 Μεϊαπὶ οορογαΐ, Τ μπογα. 5, ττό. 
δασίοτο. [ἢ 1) 6 πηοβίμθηθ ο. ΑὙβίοου. 
Ρ. ύρο: ᾿ἘΕκείνην τὴν πίστιν βουλή- 
σεσθε ἔχειν, ἥνπερ φασὶ πρὸς Λακε- 
δαιμονίους ποτ᾽ εἰπεῖν ᾿Ιφικράτην τὸν 
᾿Εφιάλτου᾽ καὶ γὰρ ἐκεῖνόν φασιν, ἐξα- 
πατώντων τι τῶν Λακεδαιμονίων καὶ 
προτεινόντων πίστιν, ἥντινα βούληται, 
λαμβάνειν, εἰπεῖν, ὅτι πίστιν ἂν οἴεται 
γενέσθαι μόνην, εἰ δείξειαν, ὅπως, ἂν 
ἀδικεῖν βούλωνται, μὴ δυνήσονται, Ὁ] 
ἀ6 ραΐγβ τπϑυϊΐο ἀπθιίανις ῬΑ]ΤΊ Υ τι8, 
εἱ ςο066. Δ]χὰϊ ΡὨΙοοτγαΐθπη Ποιηϊπδηΐ. 
ΑὙΧΙ] πὰ ἀθοθη Πανὶ πὶ {ἸΓΘΙΏ πὰ 
Οατὴ Ρε]ΐαβίῖβΒ Εὐγαρόγοθ ΒΕ ὈΤΩἸΒΒΊΠη 
σατη τα] 18 ΕὐναρΌΓΘΘ ΠΟ] ΠΟΙ 115 
ΟΡ ϊμη8 σορηοβοαθβ αχ [υγβὶθθ ΟΥΑ ΟΠ 6 
ΒΌΡΘΙ ΑΥὙἸΒΙΟΡ Δ η15 ὈΟΠΪΒ5 Ρ. 625, 6231. 
εἴ 643. ϑδίπιι] οχ ᾿ἰἰβάθιῃ Ἰοοὶβ οοηβίαϊ 
Οὐπομθπι ἔπι δάμιις βαρογζαϊββα Ογ- 

ΡΠῚ οἱ ΕπαρΡΌΓΑΤ δΔα]αν 5886. Δ] 
Β01Π1οοῦ τα Ὁ]ΟΙΒΟῚ ρου Πα τη ΓΘρῚ8 ΡοῚ- 
ΔΙΊ ; ΠΟ ογαῦ απο ΑἸΠΘΠΙΘΠΒΙΠΙη 
ΘΟΠΒΙΠ τη δ ηΐοΟΡ ΓΘ ΠΤ Χοθπο- 
Ρῇοῃ. Αἴαιθ 1ἴὰ ποῦὸ ΔΙριΠΠΘηΐο 
σοηἤγτηδίαν Παυγαῖῖο ΠῚ ΠΟηΪ5, (ὉΠο- 
ΠΟΙ ΘΧ ΨΙΠΟΙ]15 ῬΘΥβαθ πη Θἤ πΠρ1586. 
Οὐπὰ νϑῦοὸ ᾿ηΐγα 5. 1, το. ΟΠ ΔΌΓΙΑΒ 
ΠΔΥΤ ἔτ ΕΠ ΔΡΌΓΕΘ ΔΙΧΊΠ1ὰ ΟἸΧΙΒ86, νἱ- 
αδίαγ ἔπτη Οὐποη τποῦίτι8 6586. [06 
ἀποθ ἄθοθπὶ ὑγ]Γθιηϊπ Εἰ παρΌΤΘΘ 580- 
ΓΗ ΒΒΆΓ ΙΓ Π1Π1] ἀἸβιηοίθ {γδα 1α} Πγ- 
8145. 566 οχϑίδῦ οὐδίϊο οἷιι8 σοηΐγα 
Ῥμοογαίθιη, οσορῃδίαμη οἵ ααρβίο- 
ΤῸ ΕΡΌΟΪ5, ααθὴ ἀποοη Α(Π6- 
ΠΙΘη565 αἀδιηπανθγδηΐῦ οὐ] Βα πθ. θΟπᾶ 
ΡΟ] οανουαηῦ, σα ΥῸΠῚ ΡῈ Ὀ]1ΟΔ ΠῚ 
τηδ]6 ροββοαῖ, β.8πι) ΨΕΙῸ διχογδῦ. 
(Ηϊης ᾿πΐοῦ ρθου]αΐτιβ γθοὺβ ΟὈΙΓΘΥ 
σομητηθπηογαΐ 1)οπηοβίῃ. 46 ἴα]βα 1θρ. 
Ρ-. 208.) Ἐγροοϊοβ ῬΒΠ]οογαΐθπι ἀ6- 
ΤΠΠ1ΠῚ {Π]ΘΓΆΓΟππὶ [θοογαῖ. Εχ Ἰοοο 
αΌΙ6π Ρ. 8921. οοηβίαί ΕΓΡΌΟΙοτη Οἰι πὶ 
ΤΠ γαβυ θ 10 ΡΥ 1586 ΤΠ ΡΘΙΊΟ Ο]88818; 
564 ΤΉγαΒυ θα] ΠῚ ΘΠ ζαϊδ86 
ἀΘΘΠΏ, ᾿Π65886 Ρραΐο νϑτθ]8: Θρασυ- 
βούλου στρατηγοῦντος. Ραίΐχϊειη ΡὨϊ- 
Ἰοουαῖ5 δα δπ) ἴγ 5188 ΠΟΙ παν]. 
ΕΥρΌΟ]15. δαΐθιη ΟΥΙΠΊΘ ΠῚ ΟἸΒΟΙ ΠΥ 6Χ 
Γγβῖδο ῃ ΘῸΠῚ ΟΥΔΙΊΟΠΘ Ρ. 781. Ὦγα- 
ΒΥ 0] 85 50 σοῦ οὰπὶ οὕτη 8}}15 δά πιχο- 
Ταῦ, ΟἸΠῚ 614551 ργδοϑϑοί ; 564 πίργαιθ 
ΒΔ ΙηΔΡῚΒ Δ ΠῚ ΡΌὈ]ΙΟδΙη ΓΘΙῚ 
ΔυΧΊ5886. αἸοηΐαγ ; απδρτορίου ἔτρο- 
6165 ᾿πίθυ δα υ]δίοσοβ ΤΠ ὭγαΒυ ΘῈ] το- 
Ἰαΐαβ ἔαϊΓ. Βαοίιπη ἀοῖπαθ ἔαϊ ἀα- 
οατα ΠΘρ]ροηῦα τὖ παν] πὶ αορδτη 
ΡΓΟΡΙΘΙ ΡΘοΠΪδο ᾿ΠΟΡ ΠῚ ΘΒ Υ ΓΘ ΓῸΓ 
ἃ ταὶ πε θὰ5, (δι ἀπορίαν χρημάτων κα- 
ταλυομένας) 81186 ΔΙ ΘΥΘΠίαγ, ΤΟΊΓΣ 
ΑἸΠΘΠΊΘη565, απ “ΓΉγαβυ θα] τη οὐτὴ 
ΤΟ] 8. ἀπο θ8. οἵ Ομ 115 ΤΟ ΓΘ 
ΤΔΓΙΟΠΘΙΊΠ 16. ἸΠΊΡΟΙΙ οὕ ΡΘΟΘ ΙΓ Ια ἃ 
οἰνι δῦ θιι5. ἀοοδρίαγαχη τοάάογο 1ὰ06- 
τοηΐ, Εγρόοοϊοβ ΤΉσαΒΥ 10 βααϑὶς τ 
οσσαραῖο ΒυΖαηίο πᾶνθ8 στϑιϊηθγοΐ οἱ 
ϑαΐη Π]ατη ἴῃ τηδύγ ΠΟ ΠἾτιπὶ ἀπιοε- 
τοί. Απηΐο σϑαϊίπὶ γ61Ὸ ᾿πίθυ ἤδθο Θ0Π- 
5116 ᾿ ΓΑΒ Ὀ]8 Οσοἰδβιι8 [αϊῦ ἃ0 Α8- 



2354 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒΚ ΗΙΞΤ΄. ΟΠ. 

τριήρων ᾿Αθήνηθεν εἰς Κύπρον ἐπὶ συμμαχίᾳ τῆ Εἰὐαγόρου, καὶ 
’ ’ ε Ν δ) -» . ’ τ - 

λαμβάνει πάσας, ὑπεναντιώτατα δὴ ταῦτα ἀμφότεροι ἕξαυτοῖς 

πράττοντες" οἵ τε γὰρ ᾿Αθηναῖοι φίλῳ χρώμενοι βασιλεῖ συμ- 

μαχίαν ἔπεμπον Εὐαγόρᾳ τῷ πολεμοῦντι πρὸς βασιλέα, ὅ τε 
[ἢ ’ὔ - Α 

"Γελευτίας Λακεδαιμονίων πολεμούντων βασιλεῖ τοὺς πλέοντας 

ΡΘΠα 15, αὐ Χοποόρθμοη ἀοουϊ. 126 Πᾶς 
65 τηοτίθ [γ8185 βύδι! πὶ ροϑύ τηθιηο- 
Ταΐα ΠΟΤΏ]Π15 ΘΟ Π5118 ρα βϑιτηδ 1ἴα ρΡ6Γ- 
σὲ ῥ. 821: Θρασύβουλος μὲν οὖν (οὐ- 
δὲν γὰρ δεῖ περὶ αὐτοῦ πλείω λέγειν) 
καλῶς ἐποίησεν οὕτω τελευτήσας τὸν 
βίον. οὐ γὰρ ἔδει αὐτὸν οὔτε ζῆν, τοιού- 
τοις ἔργοις ἐπιβουλεύοντα, οὔθ᾽ ὑφ᾽ 
ὑμῶν ἀποθανεῖν, ἤδη τι δοκοῦντα ὑμᾶς 
ἀγαθὸν πεποιηκέναι, ἀλλὰ τοιούτῳ τρό- 
πῳ τῆς πόλεως ἀπαλλαγῆναι. Ἐτρο- 
ΕἸ. ροϑὺ τϑαϊθατη δοοιϑαΐο οττὴ 8}1]} 
ἕπῃ [,γϑῖαθ ἹΠΠΡΤΙΤΩ]5 Οὐ]θοῖῦ ΤῸ 
Ττῆαϊθ ροβίαβ δ δ οδυμαβϑπὶ Ρ. 
223: Οἶμαι δ᾽ ᾿Ἐργοκλέα περὶ μὲν 
᾿Αλικαρνασσοῦ καὶ περὶ τῆς ἀρχῆς 
καὶ περὶ τῶν αὐτῷ πεπραγμένων οὐκ 
ἐπιχειρήσειν ἀπολογεῖσθαι, ἐρεῖν δ᾽ 
ὡς ἀπὸ Φυλῆς κατῆλθε. Ἐπογαΐ 1ρ]- 
[ΙΓ ἸΠίρ ΘΧβι]65, 4] οὰπὶ ΤἬΉγαβυ- 
Ῥυ]0 ΡΏγ]Εη οσσαρανθσαηῖ : ΘΟΒα 8 
ΤΟΙ 8 οἰνθι ργθί 886 ΤΉγαβυ- 
θαι νἹἀθίαν ἴῃ πηροτῖο. 1)6 Ηδ]}- 
ΘΆΓΏΔΒ80 ᾿ζΘγΆτη 101] Ρ. 827 : Καὶ ᾿Αλι- 
καρνασσεῖς καὶ οἱ ἄλλοι οἱ ὑπὸ τούτων 
ἠδικημένοι. ἯΙ Ἰρὶίαγ ΗΔ]]ΟΔΥΠΔΒ56η- 
868 ἹΠΊΡΓΙΠΓΙΩΙΒ ἀθ ᾿ΓΏγαΒυ θυ] οἵ Ετ- 
ΘΌΟΘ]6 σΟΠαμοβί! ογαηῖ. (ὑπ ρῈ]}- 
οαΐα θοπᾶ ΕἾΡΌΟ]1Β ΟἹ πΙ Άτη οχϑρθοία- 
ΤἸΟῊΘ τ ΠΟΙ τοροσίδ Γἰββθηΐ, δοοβα- 
ἴὰᾳ8 εϑῇύ ἃ [,γϑῖὰα ῬὨΠοογαΐῖθθ, (αὶ 
αυφοβίου Ερος 15 αογαῖ, οἵ τη ]ΐα 50- 
ΤΙΡΌΪΒ56 ΘΧχ ὈΟΗΪ5 ΡῈὈ]1οἾΒβ ρογτηϊ επί 
ΕΥροοϊα ρΡυϊαθαίαγ, τηοπθηΐθ ἰ γϑὶα 
Ρ. 828. Απίρδ τραϊζαπη ρος] 15 588- 
ΡΙΘΟΥ ᾿ρϑαπη οὔϊδτη “ΓΉγαβυ θα] τὴ 511- 
ΤΙΘΏΒΘΠΏ, ἀπο 6Π| 6]855185, [1586 ἃ [γ8ῖα 
δοοαδβαΐτπῃ; δίαιιθ δΧ 6118 ΟΥ̓ ηΘ 
οοηΐτα ΠΏ γαθυ θα] τὴ αἸούα τοίοτί πο- 
τηϊηὰ ΑΠΑΧΙΡΙΙ, ΤΙ ΘΘΟΡΟ]18, θα, 
Ῥο]γϑβίγαϊ!, ᾿βπηθηΐθθ, Ῥυυυθθ, εὐ 4]1ὰ 
αυςράδτη νοῦ Ηδγροογαύϊοη, δἰβὶ 51- 
ΤῊ] τηοποῦ ἀαΙΐαβ88. ΟὐἸ 008. 8Π ρ6- 
ΠῸϊΠὰ οβϑοῦ Πγβίθο ογαίϊο. δ 5ὶ οχ- 
βίαγοί, ἀθ ας ροβίγθιηημα 'ΓΏΓΑΒΥ.]Ι 
ΘΧΡΘΟΙοπΘ. πλυ]ῖΐο Ρ]ατα θὲ σου ΟΓὰ 
ΒΔ ΌΘΓΘτηιιΒ οομηροῖΐα. Αἰᾳὰθ Πῶς 
αὐἱάθηη δρῸ Ῥᾶθ]ο οορὶοβὶιβ αἰβρα- 
ἰανὶ, ψαοηίατα ἴ γϑῖδο Ἰη ογργθίθβ Π66 
ΤΘστι πὰ 10] γα Ἰζασιιπλ ἐθιη ροσᾶ ἃΠΠΟ- 

ἴΔ8586 Π6Ο ῬΘΥΒΟΠΔΒ5 αἰβῦχΙβ86 νἱᾶθ- 
θᾶπι. Νίβο ργρίθ' [Γι,γβίδιη 8]11π|8 6χ 
ΒΟΙΙρΡίοΥ 18 νϑίμβο]β ΓΉγαΒυ 1} 46- 
[ΕΥΓΊΤηἃ δηΐθ ΤΟ ἔθη ΘΟΠΒ1118ἃ ΘΟΙΩΠΊΘ- 
ΤΠ Υ : [““ ϑοληθίαου ἐδ μη)ιδέ 0 
Τηγαϑδῳθιζηδ, απ. ἀδογίθοβ ἐοὸ ηιμοῖ, 
ἐηιρογίαηοθ ἐὸ ἐδ ομαγφοβ 9 αη αὐ- 
6786 ΟΥαΐοΥ.᾽" ΟἸϊπίοη. Ε', Η. ἃ. 3280, 
γ0]. 2, Ρ. 8200 6ἄ. ἰεγ:.7 οἵ ΤΠΤΟΥΓ ἃ 
ἀοοίδββιτηο ΠΙΟαΟΥΙ ἰηΐογργθίθ Ἰοοῦτα 
Π γϑῖδ [1586 οὐηϊβϑιση. ΡΠ]οογαΐθια 
Ἰρὶυαι ἃ ΧΘΠΟρΠομΐθ. ΘΟΙΩ ΘΠ ΟΥ Δ ΠῚ 
Ραΐο θυ πᾶβπι 6888 ααθιη υγβῖαβ δοοα- 
Βανι, Ουοα Μεῖοῦ 46 Ὀοπὶβ ἀδτηπᾶ- 
[ΟΥΆΠ Ρ. 194. σΟπη]θοὶῦ ρτὸ Ῥ]οοταῦθ 
ΒΟΥ ΡΘΠαπΠῚ ἴῃ ΧΕΠορΡΒοπίθ ᾽Δοιστο- 
φάνει τᾳ Νικοφήμου, ἸΠίοΙ [ΕΠΊΘΓΘ 
αἸεΐα τοριιΐο. δ ΒγζΖδηῖίο δὲ Ἴ μα80, 
οὐσσπραία ἃ “ΓΠΥΑΒΥθ]Ο ἤοΟ [ΘΠΊΡΟΓΙΘ, 
αἸβυιποίπιβ απεράδτῃ ἰγδ 6 Πη8 ἰηΐγα δα 
5» ἵ, 88: ΘΘΕΙΝ, 

᾿Εφιάλτου] ᾿Εφιάλ Β. 
συμ. ΡΙῸ ξυμ. 015 Β.Ώ. 
τῇ Ἑὐαγόρου Β. ΟὐδίεΥ! τοῦ Εὐαγό- 

βου. 

τῷ πολεμοῦντι πρὸς βασιλέα] ΒεἸ- 
ἴὑτῇ ἘμιΑΡΌΤΟΒ ΟἸπὶ Τρ ΡῬΘΥΒΑΓΌΓΤΩ 
βθουπάθτῃ [)]ΟΘΟΥΠῚ 15, 2. ΟἸγπΣ- 
ΡΙΔ 418 οϑ, 2. πηαχίτηθ νἱρτ, σαπὶ αἰὰ 
Ασίαχθυχθβ ἔιϊββοῦ οσσαρδίτιβ ἀρρᾶ- 
ταῦ Ὁ61}. [Ιἄδθπὴ ὁ. 9. ΟἸΥΠΡΙ Δα 5 
908, 4. ποι ροῃὶξ Ὀ6}}}: Ὃ μὲν οὖν 
Κυπριακὸς πόλεμος δέκα ἔτη σχεδὸν γε- 
νόμενος, καὶ τὸ πλεῖστον τοῦ χρόνου 
περὶ παρασκευὰς ἀσχοληθεὶς τοῦτον τὸν 
τρόπον κατελύθη. υϊ ὙΥ̓ 6556] Πρῖτι5 
ΕΧ ἰβοογδίβ Επιαρογα ἈΠΠΟΥΊΙΠΩ ΠΙΠΠ8- 
ΤΠ ἀθοθη δ ]θτὴ σΟηΒθη Ἰθηΐθιη 8ΠΠ0- 
ἰᾶνὶς Ὁ. 2οι 9, οὖ Ἰοοῦτη ῬαπορΎτοὶ 
6. 309, ἈΡῚ ΔΠηῖ18 Βαχύτιβ 06}}} Ογρυϊδοὶ 
σοηΐγα ΕὐΑΡΌΓΑΙΙ Ἰᾶτὴ ΕΠ] τιχῖββθ β᾽ηθ 
εἴἴδβούι αἰοῖασ, Αὖὐ ΤΙΟΘΟΥῚ ταί μ685 
ΠΟῚ ΤοΟηνθηλιηΐ οὐπὶ ἰβοογαίθὶβ, αἱὶ 
ἀοου Μοσιβ ἴῃ Οοπ͵θοῦαγα (6 ἰθτα- 
ΡΟΥΘ ΒΟΙΙΡΌ Ῥαπδρυτιοὶ. α]βὶ Θοη- 
γἱποῖδαγ Π)1οάοτιιβ δὔϊδπη 'π ἃ Πηἷ5. Ὀ6}]] 
οοηΐτα ἀὐὺργρίιοβ ροϑίὶ ἄπο [ΙρΡἰ- 
οΥἴαΐθ. 1)86 αὑὸ ἴηΐτα νἹἱαάθθμηι8. 
5ΟΗΝ, 

Α. Ὁ, 
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26 κρατηκότας" εἰς δὲ τὸν ᾿Ελλήσποντον πλεύσας καὶ οὐδενὸς [26] 

27 

ΠΙῚΒΟῚΝ. ΟΑΡ. ἼΠ. φδὅ 

ἐπὶ τῷ ἐκείνου πολέμῳ διέφθειρεν. ἐπαναπλεύσας δ᾽ εἰς Κνίδον 

καὶ διαθέμενος ἃ ἔλαβεν, εἰς Ῥόδον αὖ ἀφικόμενος ἐβοήθει τοῖς 
. ἢ ς -- .. 

τὰ αὑτῶν φρονοῦσιν. 

Οἱ δ᾽ ᾿Αθηναῖοι νομίσαντες τοὺς Λακεδαιμονίους πάλιν δύ- [25] 
« ᾽ " ; - , Θ , 

ναμιν κατασκευάζεσθαι ἐν τῆ θαλαττη, ἀντεκπέμπουσι Θρασύ- 
Ἀ ’ Α , ’ ς ἩΦΆΣ, ’ 

βουλον τὸν Συτειριέα συν τετταράκοντα ναυσιν. ὁ δ᾽ ἐκπλεύσας 
“- Α ς ς , ’ Ω ’ ον ᾿ ἙΝ 

τῆς μεν εἰς Ρόδον βοηθείας επέσχε, νομίζων ΟΥΤ ἂν αὐὑτος 

ῥᾳδίως τιμωρήσασθαι τοὺς φίλους τῶν Λακεδαιμονίων τεῖχος 
» ᾿ ἢ ᾿ ν , ΗΝ γὴῸ 
εχόοντας και "ΠΠελευτίου συν ναῦσι πάροντος συμμάχου αὐυτοις. 

ππ 1.8 Α ’ὔ , ε Ν - ᾽ὔ 
ὍΘΙ ἂν 'ϑυς σφετέρους φίλους ὑπὸ τοῖς πολεμίοις γενέσθαι, 

, , Ε κ Α ’ " ν ’ 

τὰς τε πόλεις ἔχοντας καὶ πολὺ πλείονας ὄντας καὶ μαχὴ κε- 

" , , ΑΚ κ " κ , 
ἀντιπαλου πάροντος ενομισε καταπρᾶξαι ἴχμε τν Ὁ πόλει 

᾿] ’ὔ κ “ Α ΄-“ Ἁ Ακ ’ 

ἀγαθόν. καὶ οὕτω δὴ πρῶτον μὲν καταμαθὼν στασιάζοντας 

Μήδοκόν τε τὸν Οδρυσῶν βασιλέα καὶ 

τή ἄρχοντα ἀλλήλοις μὲν διήλλαξεν 
ἰ Ἁ , 9 ’ , 

φίλους και συμμαχοὺς εποιήσε, νομίζων 

Σ εύθην τὸν ἐπὶ θαλατ- 

αὐτοὺς, ᾿Αθηναίοις δὲ 
Α κ ε Ἁ ΄᾿. Ζ 

καὶ τὰς ὕπο τη Θρᾷκη 

οἰκούσας πόλεις ᾿ Εἰλληνίδας φίλων ὄντων τούτων μᾶλλον προσ: 

ἔχειν ἂν τοῖς ᾿Αθηναίοις τὸν νοῦν. ἐχόντων δὲ τούτων τε καλῶς [27] 

ἐπὶ τῷ ἐκείνου πολέμῳ) πρὸς τοὺς 
κατ᾽ ἐκείνου πολέμω (516) Υ. 

ἐκείνου πολέμῳ ] Π)1οἰζατ ΘΙ] τὴ σο0Π- 
ἴγτα τοροῖη Ῥεγβασαη. 5ΟΌΗΝ, 

αὑτῶν] ΝΙά. δὰ 5, 2, 20. 
25. κατασκευάζεσθαι Ρ.Ο..Ἐ. Ε.1. 

Οὐεἰθιὶ κεκτῆσθαι. 
Στειριξία Β. Ο. Ὁ. Ε. ΕΝ. Οἴει 

Στυρέα, υἱδὶ φῃοα Στυριέα ΟΟ. νοὶ ΚΕ. 
““ποα οογίαθπη δι θπαγιιηΐ ΥἹΓΙ 
ἀοςῖ, Ηρτηβίθυ μυβὶὰβ δα ΑὙΒΙΟΡἢ. 
ΡΙαὔύσατα ρ. τ06. Υ̓́ Θββοιϊηρὶβ δὰ 
ΠΙοάοΥπΠ 14, 32. οἱ Μανκαπαάπβ δὰ 
Γγβίση Ρ. 580. δαϊξ. βιβκ. Τμυου- 
αἸάθ5 8, 75. τὸν τοῦ Λύκου νοοδΐ, 
αὶ ΟὐτΠο]ι5 Ναροβ. Νανιαπὶ πὰ- 
τηθγιπὴ ΤΠ Ἤγαβυ θι110 ἀποθ ἀθαἀποίδυ τη 
Θαηἄθπη ἀαἱ ΠΙοάογιιβ 14. 94. 800 
ΟἸγτΩΡΙ 815 97, ἈΠΠῸ 1.᾿ 5ΟΗΝ, 
“ἐπέσχε Β.Ο..Ε.Ε.1. Οὐδίθυι ἀ- 

πεσχε. 

τιμωρήσασθαι] τιμωρήσεσθαι Ἐ. 
ὄντος ῬΡοβὲ συμμάχου οτχ. Β.Ὦ ΕἸ. 

ΒΌΡΓΤΑ ψΘυϑιισ ρΟηΪΌ Εἰ. 
κεκρατηκότας Β.). ἡ. Ο(ΟὐδίεΙ] γε κε- 

κρατηκότας. ““Απίρ Εσαϊοὶ πδΌΔΥΟΙΙ 
δανεπίατῃ 1,Δοθαἀϑοιποηίοττιπὶ βύπι οὶ 

οἶνθ8, ῬΓΘΘ]10 σΟΉΡΎΘΒΒΙ, ν᾽ γα πη 81] ]-- 
605 ΑΥΠΘΠΙΘΠΒΙΌΤη Οοἶν 68, ΘΟΒα 8 εἾθο6- 
ταηῖ. Ροβίθα Πὶ οοῃΐγα 1105 ῬΥΘΘ]1Ὸ 
γΊΟΙΒΒ6. νἹαἀθηΐγ, οὐ Οὐ 65. ρ885 [6- 
Ὠϊ11556, Οσατη 1111 οαϑβίθ]]α βθῖι ΔΟΓΌΡΟΪΘ5 
οΟσσαραββθηῦ; τεῖχος ἰρὶζαι νἹαθίι 
ἈΠΟΑΘΙΟΥμΏ. ὉΓΌΙΒ ΔΟΙΌΡΟΙΙΒ δαΐ σ885- 
[6 1}π1πῈ Δ]1ππα ἸΠ50]85 6556. Ῥοβίγθιηδ τη 
Ἰη οΥ ΡΥ! ηθ σοπῆτχτηαδῦ Ἰοοα5 [)10- 
ΑΟΥΙ δα ᾧ. 20. Δῇδγθπαιβ." 5Ο0ῸΗΝ. 
ΘΟ] ν. δὰ 5. 20. 

πλεύσας καὶ] πλεύσας μὴ Υ. 
26. οὕτω δὴ] οὕτω δὲ Ο. 
πρῶτον μὲν καταμαθὼν Β.1).Ν, Οε- 

[6ὙἸ καταμαθὼν πρῶτον μέν. 
Μήδοκον] ᾿Αμήδοκον Β.(. Μήδοκος 

ΒΘΙΏΡΘΓΙ ἴῃ ΑΠΔΌΔ51 οἱ ἀραα ΠΙοαογ τη 
12, 14. οὖ Ιβοογαΐθιῃ ῬἘΠΠΠΡΡΙ 1π1||0, 
ὉὈῚ ΗδΙροογαῖο Ἰερεθαΐ ᾿Αμαδόκῳ, 
ααοά οἱ 1πύα}10 ᾿ϑϊατη αὶ οοαϊσοιῃ Ὁτ- 
ὈΙπαίθτη τοηχιΐ. 

ὑπὸ] ἐπὶ Υ. 
οἰκούσας] ἀκούσας ΑἸ. 
πόλεις Ἑλληνίδας) Ἑλληνίδας πό- 

λεις Β. γιά. Βομποιάογ. δα 6, 2, 30. 
" ΄ ΄ »" ὄντων τούτων] τούτων ὄντων Κ΄. 
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καὶ τῶν ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ πόλεων διὰ τὸ βασιλέα φίλον τοῖς ᾿Αθη- 
’ ω ᾿] ’ 9 ’ Α ᾿ ΄“-. 

ναίοις εἶναι. πλεύσας εἰς Βυζάντιον ἀπέδοτο τὴν δεκάτην τῶν 
9 “ ’ ’ ’ Α Α͂᾿ ἊΝ ’ ς Ἁ 

ἐκ τοῦ Πόντου πλεόντων. μετέστησε δὲ ἐξ ὀλιγαρχίας εἰς τὸ 
“- κ ’ “ 3 ο “- δ΄ ε 

δημοκρατεῖσθαι τοὺς Βυζαντίους" ὥστε οὐκ ἀχθεινῶς εὦρα ὁ 

τῶν Βυζαντίων δῆμος ᾿Αθηναίους ὅτι πλείστους παρόντας ἐν τῇ 

“8 πόλει. ταῦτα δὲ πράξας καὶ Καλχηδονίους φίλους προσποιη- [28] 
’ γ- σι 

σάμενος ἀπέπλει ἔξω τοῦ ᾿Ελλησπόντου. ἐπιτυχὼν δ᾽ ἐν τὴ 

Λέσβῳ ταῖς πόλεσι πάσαις πλὴν Μυτιληναίων λακωνιζούσαις, 
Ἂν 14. ᾽ὃ , ς. κα 5“ Ἁ 9 Μ Γ ’ 

ἐπ οὐόεμιαν αὐτῶν ἤει; πρὶν εν υτιλήνη συντάξας τοὺς τε 
ο Ἁ “ ς - ᾿ Ἷ ς ’ Α Α 3 .«. 

ἄπο τῶν εαυτοῦ νεῶν τετρακοσίους ὁπλίτας καὶ τοὺς εκ τῶν 
’ Υ͂ 2 ’ Α 

πόλεων φυγάδας, ὅσοι εἰς Μυτιλήνην κατεπεφεύγεσαν, καὶ 
Ἄν ἊἷἐἜὟ δὲ Μ ’ κ τ ’ Α Α 

αὐτῶν ὁε Μυτιληναίων τοὺς ἐρρωμενεστάτους προσλαβὼν, καὶ 
3 ς ᾿Ὶ - Α , [ 9Ἁ ’ Ἁ ’ 

ἐλπίδας ὑποθεὶς τοῖς μὲν Μυτιληναίοις ὡς ἐὰν λαβὴ τὰς πό- 
[ ; ’ , “- Α ’ [ 

λεις, προστάται πάσης Λέσβου ἔσονται, τοῖς δὲ φυγάσιν ὡς 
“Ἀ « “ ΕΣ " Α [2 6 [ὦ ΄“"Ἅ. ’; “ «ς Ἁ 

εαν ομοὺῦ ντες επὶ μίαν ἐκαστὴν τῶν πόλεων ἴωσιν, ἱκανοὶ 
ΕΣ ως 9 δ ’ . ἊΝ “- ᾿Ὶ δ, ἃ 

ἔσονται ἅπαντες εἰς τὰς πατρίδας ἀνασωθῆναι, τοῖς δ᾽ αὖ ἐπι- 
“ Ὁ , , ’ “ , Α 

βαταις ὡς φίλην Λέσβον προσποιήσαντες τῇ πόλει πολλὴν 

εὐπορίαν χρημάτων διαπεπραγμένοι ἔσονται, ταῦτα δὲ παρα- 

27. διὰ τὸ] διὰ τὸν Β. 
ἀπέδοτο] 1 οοανὶῦ τοαϊίπι5 Θχ ἀθοὶΓη 18 

Β6. Ρογίουο Βυζαηῖίο. [{ἃ τϑοΐβ 
Ἰ)οά να] 18 ἴῃ Δη πὶ Πα] 8 ΟὨΤΟΠΟ]ορΊδ. 
5ΟΗΝ, Οὐοηΐξ. 5.31. 

δεκάτην] δεκάδα Β.Ο.Π.1.. Θυο 
Ὧ6 νἱο γϑοθηθογιση αἰχὶ 84 ΤῊ68. 
ΘίΘΡΠ ΔΗ]. 

τῶν] τὴν τῶν Β. 
μετέστησε] μετέστησαν Β. μετέστη 

ὀλιγαρχίας] Ηδης Τγβαπάου Ἰηϑ1- 
[πργαΐ 2, 2.1 56ᾳβ. ΜΟΒΌΝ. 

28. Καλχηδονίους] Καλχιδονίους Β. 
Χαλκηδονίους (ὐ. οογΓθοίτιΒ. οαπὶ ο6- 
[6 Γ]8. : 

ἐπιτυχὼν) ἤδ5 ᾿ΓΏΓΑΒΥΙ]Ι ὈγΘν το 
515. Θηδιγαῦ δ ΟἸγτηριαάθ οὕ, 1. 
ΠΙοάοτι 14, 94: Πλεύσας εἰς ᾿Ιωνίαν 
καὶ χρήματα λαβὼν παρὰ τῶν συμμά- 
χων, ἀνέζευξε, καὶ διατρίβων περὶ Χερ- 
ρόνησον, Μήδοκον καὶ Σεύθην τοὺς τῶν 
Θρᾳκῶν βασιλεῖς συμμάχους ἐποιήσατο" 
μετὰ δέ τινα χρόνον ἐξ λλησπόντου 
πλεύσας εἰς Λέσβον, ἐν τῷ παρὰ τὴν 
Ἔφεσον αἰγιαλῷ καθώρμει" ἐπιγενο- 
μένων δὲ πνευμάτων μεγάλων, εἴκοσι 
μὲν καὶ τρεῖς τριήρεις διεφθάρησαν, 
μετὰ δὲ τῶν λοιπῶν διασωθεὶς ἐπήει 

τὰς κατὰ τὴν Λέσβον πόλεις προσαγό- 
μενος ἀφειστήκεσαν γὰρ πᾶσαι πλὴν 
Μιτυλήνης. καὶ πρῶτον μὲν ἐπὶ Μή- 
θυμναν παραγενόμενος, ἐπισυνῆψε μά- 
χὴν τοῖς ἐκ τῆς πόλεως, ὧν ἦρχε Θηρί- 
μαχος ὁ Σπαρτιάτης. ΟῊΗΝ, Β8.68}0]. 
Αὐιϑθα. νΟΙ. 5, 0.278. Τῷ. 

Μυτιληναίων) Μιτυληναίων 1111 Ὠϊς 
οὗ 1ηἴτἃ. 

πρὶν] ἴῃ ΡΕΙΟάΟ ἸΟΠΡΊΟΤΘ ΔΡΟΔΟΒῚ5 
ΠΟΙ Τοβρομπαρί ργοΐδϑὶ πρὶν, 41186 ΡΔΓ- 
οαϊα πα παιιᾶτα οατη ῬΑΥΙΟΙΡΙΟ ἸΠΠΡῚ 
Β0]6ῦ : ΔΡΟΔΟΒῚΒ δϑῦ ἴῃ ψϑυθ]8 ταῦτα 
δὴ---καὶ συντάξας. ΟΗΝ. 

συντάξας] συντάξαι Υ. 
ἑαυτοῦ Β.).Ν. Οὐδίετϊ αὑτοῦ. 
ὁπλίτας βογναγαπί Β.}).Ε.10.Υ.., οπι. 

σΘ΄ο ΤΙ. 
κατεπεφεύγεσαν) ΤΑΛΌΥΙ καταπεφεύ- 

γεσαν. 
Μιτυλήνην Β.Ο..Β. Ἐς, Οδίοεϊ τὴν 

Μιτυλήνην. 
Λέσβου Β.Ο..Έ. ργ. ΕΙΝ. Οε- 

[611] τῆς Λέσβου. 
ὡς οπι. Α., ααϊ φυγαδεσι Ρτο φυγά- 

σιν, Υ. ΑΙα. 
δ᾽ αὖὴ ιν. 
ταῦτα δὲ] ταῦτα δὴ [μβοπο]αν 8. 
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; ᾿ ’ Ἄ' Ε] Ν 3. 4 Μή () , 

20 μυθησάμενος καὶ συντάξας ἦγεν αὐτοὺς ἐπὶ Μήθυμναν. ηρί- [29] 

μαχος μέντοι, ὃς ἁρμοστὴς ἐτύγχανεν ὧν τῶν Λακεδαιμονίων, 
ε “7 Ν , ’ὔ ᾿ ΡΦ. Ν ΄“ ς 
ὡς ἤκουσε τὸν Θρασύβουλον προσιέναι, τούς τ᾿ ἀπὸ τῶν αὖὑ- 

τοῦ νεῶν λαβὼν ἐπιβάτας καὶ αὐτοὺς τοὺς Μηθυμναίους καὶ 
Ν 

ὅσοι Μυτιληναίων φυγάδες ἐτύγχανον αὐτόθι, ἀπήντα ἐπὶ τὰ 
Μ“ ; Α ’ 6 Α ’ ΕῚ πὰ ἢ ,ὔ 

ὅρια. μαχῆς δὲ γενομένης ὁ μὲν Θηρίμαχος αὐτοῦ ἀποθνήσκει, 

ϑοτῶν δ᾽ ἄλλων φευγόντων πολλοὶ ἀπέθανον. ἐκ δὲ τούτου τὰς των Ο. 
380. 

μὲν προσηγάγετο τῶν πόλεων, ἐκ δὲ τῶν οὐ μρζ, γώ ὦ 

λεηλατῶν χρήματα τοῖς στρατιώταις ἔσπευσεν εἰς τὴν ἱ Ρόδον 
ες ς “ 5 «ἃ νι τ ἐν 9 ’ ᾿ ’ 

ἀφικεσθαι. ὅπως δ᾽ ἂν καὶ ἐκεῖ ὡς ἐρρωμενέστατον τὸ στρα- 
, 5 » , ᾽ , ᾿ . 

τευμα ποιήσαιτο, ἐξ ἄλλων τε πόλεων ἠργυρολόγει καὶ εἰς 

ἼΔσπενδον ἀφικόμενος ὡρμίσατο εἰς τὸν Εὐρυμέδοντα ποτα- 
’ χὃ δ᾽ “᾿ 9 “ ,ὔ Ν “ ζιΑι δί 

μὸν. ἤδη ἔχοντος αὐτοῦ χρήματα παρὰ τῶν Δσπενόίων, 

ἀδικησάντων τι ἐκ τῶν ἀγρῶν τῶν στρατιωτῶν, ὀργισθέντες 

᾿Ασπένδιοι τῆς νυκτὸς ἐπιπεσόντες κατακόπτουσιν ἐν τῆ 

σκηνῆ αὐτόν. 
’ “» ζ 

31 ΚΚαὶ Θρασύβουλος μὲν δὴ μάλα δοκῶν ἀνὴρ ἀγαθὸς εἶναι [31] 
“ 9 ’ ς ’ ν] “ ς Ψ “5 ν ν᾿ ΄“ 

οὕτως ἐτελεύτησεν. οἱ μέντοι ᾿Αθηναῖοι ἑλόμενοι ἀντ᾽ αὐτοῦ 

20. Θηρίμαχος] Θηρόμαχος Ὠϊς, ΠΟ 
ἴηἴτα, Υ. 

προσιέναι ΒΟ Ρε: ἘΠ: Οὐδ 
προσιόντα. 

αὑτοῦ] αὐτοῦ Β.}). αὐτῶν Τ᾿. 
ἀπήντα] ἀπήντων Β. Ὁ... ρκ. Ἐ. 

ΩΤ α 
30. προσχωρουσῶν] προσχωρήσων 

παρέχων Ῥοϑβῦ στρατιώταις οτη. Β.ὉΟ. 
Π.Ε΄, τῆδηῖι βθοσπᾶα δα! Ε,. παρεῖ- 
χεν, ἔπειτ᾽ . Μά. δΔηπηού. δα 23, 5» 2. 

ἔσπευσεν Β.}).Ε.Ε.1.. Οὐίοιὶ 
ἔσπευδεν. 

ἀφικεσθαι. ὅπως δ᾽ ἂν] Ἐδοῖα ἴΐὰ 
Ἰορὶς οὐ αἸβεϊηρτι!ς ΤηΔΓΡῸ Πμβομο]αν!], 
ΟΌΤη ἴῃ 10 118 δι ἀφικέσθαι, ὅπως ἂν--- 
ποιήσαιτο" ἐξ ἄλλων τε εἴο. ΞΟΗΝ. 

ὡς οπ|. . ΑἸΑ., σογηροηΐθ 1., ογαϑὶῖ 
Ε'., τϑ]οίο ἀυιδίταον νοὶ αὐϊηᾳαθ 11- 
ΤΘΓΔΙΠ ΒΡ. 

ποιήσαιτο] ποιήσαιντο (Ο. 
ἄλλων τε πολλῶν] Απ ἔαϊΐ οἸ πη 

πόλεων βουρύατη ὃ 5ΟΗΝ, Βεςθρὶ. 
Δσπενδον] ΓἼΑσπεδον Β..Ε. εἰ ᾽Α- 

σπεδίων Β.0.}). εἰ ᾿Ασπέδιοι Β.}). αἱ 
ῬΓ. Εἰ. 
ἀδικησάντων ἢ Πυιοάοτιιβ ἐδήωσαν 

τὴν χώραν. (ὐΟΥΠοΙ8 ΝΟΡοΒ ς. 4: 

Θυτπ Ρῥγϑθίου οἰαβϑοῖη δα (ΟἸΠ]]ΟΙ ΠῚ 
ΔΡΡΟΪββο, πθαθ 58.185 αΠΡΘΠΓΘΥ 1Π 
ΟΔΒΙΓΙ5. 6].5 ΔΡΌΓΘΗΓΕΙΣ ν]ΡΊ]]86. ἃ ὈΔΓ- 
ὈΔ118 6Χχ Ορρί4ο ποοῖαι δγαρίοῃο [δοΐα 
1η {Δ ΌΘΥΠΔΟΙ]ΟῸ ᾿ηἰογθοϊιβ οϑέύ. Ροβί 
ῬΒΓΑΒΥ θα] οδθά6Πη, ΠαΙγδηΐΘ 1) Ο΄ΟΓῸ 
14, 99: Οἱ τῶν ᾿Αθηναίων τριήραρχοι 
περιδεεῖς, γενόμενοι. καὶ ταχὺ πληρώ- 
σαντες τὰς ναῦς εἰς Ῥόδον ἐξέπλευσαν" 
ἀφεστηκυίας δὲ τῆς πόλεως, καὶ τῶν 
φυγάδων. φρούριόν τι κατειληφότων, 
μετὰ τούτων διεπολέμουν πρὸς τοὺς 
κατὰ τὴν πόλιν. οἱ δὲ ᾿Αθηναῖοι, πυ- 
θόμενοι τὴν Θρασυβούλου τοῦ στρατη- 
γοῦ τελευτὴν, ᾿Αγύρριον στρατηγὸν 
ἐξέπεμψαν. Μια65 ἈΠοαϊογαιη 5661- 
ΤΌΠΟΙ του 1556, δ ππης ΔΙΠρηϊ- 
ΘΏΒΙΌΠ ΔΉ] 005, ἃ [ΔΟΘα ΠΟΙΟῚ 
Βύπ Π105158 ο]θοῖοβ, οαβίθι τη ΟΟΟΊΊΡΑ5Β6, 
α0α ΒΌΡΓα 5. 25 ΧΘΠΟΡΠΟΗ τεῖχος 
αἸχογαῖ, 151 Τ8}15 ἸΙοσὰμῃ 1Ππ|ὴ Χοηο- 
ῬΒοπίΙ5 ΘΟΥΓΙΡ ΠῚ ΟΘΠΒΘΓΘ. 5ΟΗΝ. 
᾿Αδικησάντων τι ἐκ τῶν ἀγρῶν Ι 4: 
51,1, λήζεσθαι τὸν βουλόμενον ἐκ τῆς 
᾿Αττικῆς. 

ὀργισθέντες] ὁρμισθέντες Β. 
21. μὲν δὴ Β.1).Ε,. ρὑγ. ΕΝ. Οὐδίοει 

μέντοι. 
ἀνὴρ ἀγαθὸς ἀγαθὸς ἀνὴρ Ν.. 

ν 
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᾿Αγύρριον ἐπὶ τὰς ναῦς ἐξέπεμψαν. αἰσθόμενοι δ᾽ οἱ Λακε- 
’ “ ἰ “ ων μὴ “ "ἢ! ’ , Ε 

δαιμόνιοι τι ἢ δεκάτη τε τῶν εκ τοὺυ οντου πεπραμεένὴ εἰῆ 

ἐν Βυζαντίῳ ὑπ᾿ ᾿Αθηναίων καὶ Καλχηδόνα ἔχουσι καὶ αἱ 

ἄλλαι ᾿Ελλησπόντιαι πόλεις φίλου ὄντος αὐτοῖς Φαρναβάζου 

82 εὖ ἔχοιεν, ἔγνωσαν ἐπιμελητέον εἶναι. τῷ μὲν οὖν Δερκυλίδᾳ [232] 

οὐδὲν ἐμέμφοντο" ᾿Αναξίβιος μέντοι φίλων αὐτῷ γενομένων 
“- ΕῚ ΄ , “΄᾿ 4.0 9 “ ς Α ᾿] 

των εφόρων διεπράξατο ὥστε αὐτὸς ἐκπλεῦσαι αρμοστῆς εἰς 

Αβυδον. εἰ δὲ λάβοι ἀφορμὴν καὶ ναῦς, καὶ πολεμήσειν ὑπι- 
ΝΣ Ὡ ὃ , 6 ᾿ ἂν ντο - ᾷ. Ὁ 

σχνεῖτο τοις Αθηναίοις, στε μη ἔχειν εκεινοις καλῶς τὰ εν 

23 Ἑλλησπόντῳ. οἱ μὲν δὴ δόντες καὶ τρεῖς τριήρεις καὶ ἀφορ- [233] 

μὴν εἰς ξένους χιλίους ἐξέπεμψαν τὸν ᾿Αναξίβιον. ὁ δὲ ἐπειδὴ 

ἀφίκετο, κατὰ γῆν μὲν ἀθροίσας ξενικὸν τῶν τ᾽ Αἰολίδων πό- 
΄. “-  . Α ᾽ ’ 

λεων παρεσπᾶτό τινας του Φαρναβάζου και επιστρατεύυσασαις 

Ν , Ἐν ἄς λῆς ᾽ ᾿ ΝῊ , 
ταις πόλεσιν ἐπι την Αβυδον αντεπεστρατευε και επεέεπορβευέετο 

ν δ ᾿ Υ ἂν Ως . “ δὲ Χ Θ ὌΝ λ 
και εὐηοὺῦ τὴν χώραν αὐτῶν και ναὺς ὁοε σρος αἱις εἰχὲ συμπλη- 

ρώσας ἐξ ᾿Αβύδου τρεῖς ἄλλας κατῆγεν, εἴ τί που λαμβάνοι 

᾿Αγύρριον ΝΥ ἐΒΒΕΠΠρὶὰ8 δα ΠΊΟΘΟΥ. 
14,99. [ΔΡτὶ ᾿Αργύριον. 

δεκάτη τε] δεκάτη Υ. 
πεπραμένη  πεπραγμένη Β. ΑἸά. 
᾿Αθηναίων] ᾿Αθηνῶν Ἐ'1. 
Καλχηδόνα] ΓΛὈτῚ Χαλκηδόνα. 
ἔχουσι] Ἐρδεοίθ τποπαὶϊῦ ΑΝ οἰ Β κῖτι8 

ῬΓάναῖα ἀἰἸβυ πο οηθη ροβί ἔχουσι 
ἴθοῖϊββα αὖ σοΟμ]]  σθη ἔχοιεν. ὐβδί 
Ραυθεῖρίατῃ δα ᾿Αθηναίοις ΓοἰοΥ Πα τη. 
5ΟΗΝ. ᾿ 

ἄλλαι] ἄλλαι αἱ Ν. 
42. Δερκυλίδᾳ] ΓΑΛΡΥ] Δερκυλλίδᾳ. 
οὐδὲν ἐμέμφοντο] Μοιτδ Πδος ἴα 

ἸηδοΡργθίαί αν απδ81 Π γον 5. δαξιι- 
ἰβϑϑῦ {π|πὶ ὐραιϊῦδθ ; ΘρΡῸ γ6ΓῸ [)6ΓΟΥ]1- 
ἄἀδπὰ δάμιις ἔπϊθθθ σθῆβθο 1ηὴ ἢδ6]16ε8- 
Ροπίο, ὉΌῚ ροβϑῦ (ὑὉποη8 ν]Ἱοίουϊδτη 
ΒΌΡΓΑ 8, ὃ. 2. στη Ποιηϊηαγι Χϑηο- 
Ῥῇοῃβ. ἤπιος ἰριαν ππς Β0666880- 
Το τηϊζίαης ΑΠΑΧΙ θη, θἴβὶ Ὠ]]11Π 
Πογου δ. ρϑοσαίαπι ἔα 1114 ἴῃ ΤΘ : 
Βουνανθυαῦ δηϊη 515 ἀργάθση. Με- 
οατη Βθηϑὶῦ ἰδίῃ [ον } 15. 5ΟΗΝ, 

ἀφορμὴν] Ῥβοιηϊαθ 6586 δρουίατη 
εϑύ δα τη}]}1065 τηργοθᾶθ Θοη ποθ πάο8. 
"οηξ, Οοτητηθηΐ. 2, 7,12. 5ΟΗΝ. 

32. δόντες] διδόντες Ἐ' 
ἐπιστρατευσάσαις) ἐπιστρατεύσας, 

ἉΒΟΙΙΡίο Ἰηΐτα {γ68 ΡοΟβίγθ πηὰ8 5118 088 
στρατοπεδεύ 1). ἐπιστρατεύσαστοπε- 

δεύσας, ἀεἸοίο τεύσας Β. (ὑεἰοτ ἐπι- 
στρατοπεδεύσας. ““ Τ,ΘΟΠΟΙΑνΠ18 ΘΙηΘη- 
ἀαθαΐ ἐπιστρατοπεδεύσαντος σὺν ταῖς 

’ 

πόλεσιν. Μοταϑβ ἐπιστρατοπεδευούσαις. 
ΜΙΊΗΙ [,Θοπο]ανἹ οιηθηδϊο νοτὰ νἱα6- 
{πΓ. (ὐετίβ ἐπιστρατεύσαντος (σὺν) 
ταῖς π. ἐπὶ τὴν "Αβυδον οὐτὴ Βοαιθηΐθ 
ἀντεπεστράτευε ΤῊ 6]}1π|8 ΠΟ γ ΘΗ ααδτη 
ἐπιστρατοπεδεύσας γΕ] -πεδευούσαις.- 
[ηΐϑσ ἐπιστρατευσάσαις ΔἋΘ4ϊ. 
5ΟΗΝ, Θιυοᾶ 8ογνανυὶ. 

ἀντεπεστράτευε] ἀντεπεστράτευσεν.. 
ἐπορεύετο] Μα]ῖπι οὐχ Υ οἰ βκῖο πὶ 

ἐπεπορεύετο πτυζαίτιπι, ΔΙ 8 2 6 
δος υϊαθπι 58115 τηϊῃϊ ρ]αςοῖ, ΘΗΝ, 
ΠΙῸα τϑοθριὶ. 

συμ. ΡΙῸ ξυμ. 15 Β.Ώ. 
κατῆγεν, εἴ τι] Ηφος ᾿πἰογρυθίασι 

οροτίοῦ ᾿ἴὰ αὖ 1)ογου 8 πᾶνὶθτιβ 
ΘΟΙΏΡΑΓΑΓΒ. ΟΌΘΥΤα586 αἸοαίαι 60 60η- 
5110 τὖῷὖῷ Ἰηὐθγοὶρογοῦ πᾶνο5 ΑΙΠοηϊθη- 
5 πῇ ΘΟΓΙ ΤΏ] 186. βοοϊοση. (Ἰποάϑὶ 
ΨΘΙῸ ΠΕΊΘΕΙ ΙΠῚ ΒΌΔΓΙΙ ΠῚ ΠΑΥΊΆΠη, 8ῖι0- 
ὕμπτη ἰηΐθυοθρῦῖβ πανῖθιιθ ΑἰΠμδπίθη- 
Β'τη ἃ [)ογου δα, βισηϊῆσαγο νό]αϊῖ 
ΧΠΟΡΒΟΗ, ὕπτη ᾿πβουίο καὶ ἰΘρθ πη π πὴ 
οὐ : καὶ εἴ τί που λαμβάνοι ᾿Αθηναίων 
πλοῖον. δίεγθο κατάγειν ᾿ΐογιιτ 516 
αὐ ΧΟΠΟΡΠΟΩ ἰηΐτα 5, 1, 26. 
5ΟΗΝ. 

λαμβάνοι] λαμβάνει Ἐ. 

Α.6. 
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24᾽ Αθηναίων πλοῖον ἢ τῶν ἐκείνων συμμάχων. αἰσθόμενοι δὲ [34] 

ταῦτα οἱ ᾿Αθηναῖοι καὶ δεδιότες μὴ διαφθαρείη σφίσιν ἃ κατε- 

σκεύασεν ἐν τῷ ᾿ὥλλησπόντῳ Θρασύβουλος, ἀντεκπέμπουσιν 
3 ’ “- ᾿] κ ΕΣ Α Ν " ὃ ’ 

Ἰφικράτην ναῦς ὀκτὼ ἔχοντα καὶ πελταστὰς εἰς διακοσίους 

καὶ χιλίους. οἱ δὲ πλεῖστοι αὐτῶν ἦσαν ὧν ἐν Κορίνθῳ ἥρξεν. 

ἐπεὶ γὰρ οἱ ᾿Αργεῖοι τὴν Κόρινθον ἤΑργος ἐπεποίηντο, οὐδὲν 
“ - νὰ ἴω 

ἔφασαν αὐτῶν δεῖσθαι" καὶ γὰρ ἀπεκτόνει τινας τῶν ἀργολι- 

325 ζόντων" καὶ οὕτως ἀπελθὼν Αθένζε οἴκοι ἔτυχεν ὦν. ἐπεὶ [35] 

δὲ ἀφίκετο εἰς Χερρόνησον, τὸ μὲν πρῶτον ᾿Αναξίβιος Μὰ! ἃ Ὁ. 
388 

46 

Ἰφικράτης ληστὰς διαπέμποντες ἐπολέμουν ἀλλήλοις" προϊ- 

ὄντος δὲ τοῦ χρόνου ὁ ᾿Ιφικράτης αἰσθόμενος καὶ ᾿Αναξίβιον 
᾿] ’ » βωννς Ὁ ’ὔ - ’ Α Α “- 

οἰχόμενον εἰς Αντανδρον σύν τε τοῖς μισθοφόροις καὶ σὺν τοῖς 

περὶ αὐτὸν Λακωνικοῖς καὶ σὺν ᾿Αβυδηνοῖς διακοσίοις ὁπλίταις, 

καὶ ἀκούσας ὅτι τὴν "᾿Αντανδρον φιλίαν προσειληφὼς εἴη, 

ὑπονοῶν ὅτι καταστήσας αὖ τὴν ἐκεῖ φρουρὰν ἀποπορεύσοιτο 

πάλιν καὶ ἀπάξοι τοὺς ᾿Αβυδηνοὺς οἴκαδε, διαβὰς τῆς νυκτὸς 
ςι» , 3 ἜΣ . ῈΞ ΝΙΝ κ . ἣν τὰν 
ἡ ἐρημότατον ἣν τῆς ᾿Αβυδηνῆς καὶ ἐπανελθὼν εἰς τὰ ὄρη 
᾿» Κ᾽ 9 ’ Ἁ Α 7 « ’ ᾿ Ἃ, δ τ 

ἐνέδραν ἐποιήσατο. τὰς δὲ τριήρεις αἱ διήγαγον αὐτὸν ἐκέλευε 
κ᾿ [ ἘΜΊΩΑ: , Ἁ Α Ἁ Ἁ 3 “ 

παραπλεῖν ἅμα τῆ ἡμέρᾳ παρὰ τὴν Χερρόνησον τὴν ἄνω, ὅπως 
ὃ ’ “ 3» ΜῈ “Φ τ ἢ 3 , 
οκοίη, ὦσπερ εἰώθει, ἐπ᾿ ἀργυρολογίαν ἐπαναπεπλευκέναι. 

ταῦτα δὲ ποιήσας οὐκ ἐψεύσθη, ἀλλ᾽ ὁ ᾿Αναξίβιος ἀπεπο- 

5ΟΗΝ. ἀπ᾽ δῃηΐθ ᾿Αθηναίων ἴῃ σοίοΓῸ5 1118- 
ἴππη οτὴ. Β.}.Ε. ργ. 1. 

34. διαφθαρείη)] φθαρείη Β. δια- 
φθαροίη Α. 

Ἰφικράτην] Μιὰ βαρταὰ δᾶ Ἂ. 6. 
δ τὸ- ΒΟΉΝ: 

οἱ δὲ πλεῖστοι] οἱ πλεῖστοι δὲ Β. οἱ 
δὲ πλείους Υ. 

ἀργολιζόντων 1). ἀργοζόντων Ἀ. ἀρ- 
γολουγιζόντων, 6Υ880 ε (υ ὃ) Εὐ. (ὐοἴογι 
ἀργολογιζόντων. Αγγίνογιηη, τοι ζα- 
τοδαηέ ΓΟ ΠΘτη συ τι8. 

ἀπελθὼν 6α. ἴορΠδηι. 
θόντων. 

ἔτυχεν Β.(.}.Ε. ργ. Εἰ]. 
ἐτύγχανεν. 

45. ᾿Αναξίβιος καὶ ὁ ᾿Ιφικράτης] 
ΑὐΠἸΟΌ] απ ἀηΐθ ΠΟπΊΘη ΓρΡὨΙΟΓ δ 5. 1η- 
οἸαβογαῦ Μοτιβ. Ἐξρο οοῃίτα ΑΠᾶχΙ- 
Ὀῖο οἰϊαπη δἀάοπάυπι θπὰ Ραΐθμη. 
ΟΗΝ. ᾿ττϑρϑὶΐ 6χ νϑῦϑιι Βθα θη]. 

σὺν τοῖς) τοῖς Β. 
αὐτὸν] αὐτῶν Α.Ε. 
καταστήσας αὖ] ϑυβρίοοΥ [Ὠ1886 

ΓλΡ0τὶ ἀπελ- 

(δ 61 

ΒΟΙΙΡίαΠ καταστήσας εὖ. 
Μαϊὶβ. 

φιλίαν] φιλία Υ. 
τῆς ΔΑβυδηνῆς Β.).Ες οὐ Οὐ. τᾶπὰ 

866. (ὑβίβιϊ τοῖς ᾿Αβυδηνοῖς. ““ ὅ΄΄τη]- 
115. [ὈΥΠῚ8 Ἰοσὰβ οδί Ἠβθγοαοί! 9, ττϑ: 

[36] 

Ἴσπισθε τοῦ τείχεος καταβάντες, τῇ ἦν." 
ἐρημότατον τῶν πολεμίων. [δὲ ἸρΊ(Σ 
ἢ. 1. Ῥᾶγ8. δὰ γΘρΊΟΠΪ8Β Αγ αΘΠδθ, 4180 
ΤηΪ πη 6. ἃὉ ΠοΙηϊηῖθιι8 γοαπθηΐαθε- 
(τ, Ιἅ60 1Πη516118 ΘΟ] ΟΠ 4185 ἸΔ]οηθδ.᾽ἢ 
5ΟΗΝ, 

τῇ ἡμέρᾳ 8ετνατιηῦ Β.1).1.Υ., οπι. 
σοί. ““ ρο πος δααι!ίαπηθηίζιτη 
ὨΘΟΘΕΒΔΓΠ) Ραΐο Δα σοηβ]αιη 4π- 
οἶδ, 41 Ποβθρυβ ρευβαδάθγθ νο]θθαΐ 
86. 810 4116 δα ρϑοιηϊδβ ο0]]Πρθη- 
448. Ισιίαν ΠΟ ποσί ΘΠΠῚ 60 α606-- 
Ῥαηΐ οχ βϑἰδι οηθ Θχῖσθ, 566 τηΐογαμαι.᾽ 
5ΟΗΝ, 

τὴν ἄνω Βτοάξοιιβ. τοῖς ἄνω Ε΄ (6- 
[6ΥἸ τῆς ἄνω. Ια. ΘΟ ΠΘΙΑο6ν. δα 8. )ύ. 

ἐπαναπεπλευκέναι ἀναπεπλευκέναι 

5.2 



900 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒΚ ΗΙΒΤ, ΟΠ. 

’ ε 3 9 ’ “5 ΧΝ - ς “ ᾽ὔ 9 ΄ 

βεύετο,. ὡς μεν ἐλέγετο; οὐδὲ τῶν ιερὼν γεγενήμενων αὐτῷ 
΄-- Ἀ , Α 9 

ἐκείνη τῆ ἡμέρᾳ, ἀλλὰ καταφρονήσας, ὅτι διὰ φιλίας τε ἐπο- 
’ Α ς ’ ὔ Α “ ,᾽ “ 9 ’ 

βεύετο και εἰς πολιν φιλίαν καὶ τι ἤκουε τῶν ἀπαντωντων 
’ ’ Α Ά ς ; 

τὸν ᾿Ιφικράτην ἀναπεπλευκέναι τὴν ἐπὶ ΠΙροικοννήσου, ἀμελε- 

37 στερον ἐπορεύετο. ὅμως δὲ ὁ Ἰφικράτης, ἕως μὲν ἐν τῷ ἰσο- 

πέδῳ τὸ στράτευμα τοῦ ᾿Αναξιβίου ἣν, οὐκ ἐξανίστατο" [37] 

ἐπειδὴ δὲ οἱ μὲν ᾿Αβυδηνοὶ ἀφηγούμενοι ἤδη ἐν τῷ παρὰ 
Α χων , Ε ᾿ τ Ἁ ᾽ὔ τὶ - Ν 3 

Κρεμαστὴν ησαν πεδίῳ, ἔνθα ἐστι τὰ χρύσεια αὑτοις, τὸ ὃ 
, ’ . κ ’ 3 ε νὰ 

ἄλλο στράτευμα ἑπόμενον ἐν τῷ κατάντει ἣν, ὁ δὲ Αναξίβιος 
»"“. »΄»" ’ 

ἄρτι κατέβαινε σὺν τοῖς Λακωνικοῖς, ἐν τούτῳ ὁ ᾿Ιφικράτης 

48 ἐξανίστησι τὴν ἐνέδραν καὶ δρόμῳ ἐφέρετο πρὸς αὐτόν. καὶ ὁ [38] 

᾿Αναξίβιος γνοὺς μὴ εἶναι ἐλπίδα σωτηρίας, ὁρῶν ἐπὶ πολύ τε 
᾿ ᾿ 3 , ἀν “ , κ 

και στεένον εκΚτετάαμεέενον Τὸ εαυτου στρατεῦμα, και νομίζων 

πρὸς τὸ ἄναντες οὐκ ἂν δύνασθαι σαφῶς βοηθῆσαι ἑαυτῷ 
Ἁ ’ ς ΄“»" Α Α 9 ’ Ὅ“ 6 

τοὺς προεληλυθότας, ορων δὲ καὶ ἐκπεπληγμένους ἀπάαντας, ὡς 
3 ᾿ 5. ἢ 5 ᾿ ᾿ ’ 9 3 ν ᾿ 

εἶδον την ἐνέδραν, εἰπε σρος τους παρόντας, Ανδρες, εμοι μεν 

ἐνθάδε καλὸν ἀποθανεῖν" ὑμεῖς δὲ πρὶν συμμίξαι τοῖς πολεμίοις 
“- ᾿" ἴω 

39 σπεύδετε εἰς τὴν σωτηρίαν. καὶ ταῦτ᾽ ἔλεγε καὶ παρὰ του [39] 
ε “ Α Α κι) ’ " ’ 5 “ ’ 

ὑπασπιστοῦ λαβὼν τὴν ἀσπίδα ἐν χώρᾳ αὐτοῦ μαχόμενος 

46. αὐτῷ Ββεγναταηΐ Β.}).Υ., οἴη. 
σθίοθυ!. 

ἤκουε] ε ΒΆΡΕΙ 811ἃ 1ἰἰΐογα, [ουύαββθ 
σ, Ῥοηϊΐ Β. 

τὴν] τῆς Β.1).1.. τοῖς ΕΒ. 
ἐπὶ Προικοννήσου] Η8ο Ἰρί(ι δηΐθα 

Χερρόνησος ἡ ἄνω αΑἰἸοοαύαγ, ΠΙΒῚ 10] 
ΤΩ8]}18 οὰπὶ ΜΟΙῸ τὴν ἄνω 1Π|6]]ρΈΓ6 
τὴν ἄνω ὁδόν. ΟΗΝ, 

Προικοννήσου Β.}). πΠροικονήσου 
(Ἐς Προικόνησον ἘΝ. (ὐδίου! Προικόν- 
νησον. ““Οοηΐ. 5, 1, 26. 5Ο0ΗΝ. 

47. ἐπειδὴ Β.1).1.. (ὐδίει ἐπεί. 
Κρεμαστὴν] ΑΥὐτΤὶ πηρία}]ἃ [πη ρβᾶ- 

οΘη8 τηθπηογδῦ ροβύ Γ ΠΘορὨγαβίπιη ἀ8 
ΤΡΙΠΙ8. Ὧ 2... 50. ΕἸΙΙΌΞΒΣ δὴν. Β. 
74. οἵ ῬοΪγθοπιιΒ 2,1, 26. ΑὈγαάθπᾶ 
Πυδαθδπι ΤΕΡΟΥὶ αἰοία. Ἐογίαββο ἔα- 
Οὐ ἴῃ ΔΡΤῸ πηθ610 ᾿ηΐον 1 διηρβᾶ- 
οὔατα οὐ ΑὈγαάππὶ 5[81115 170 ἀἰϊβίδῃ- 
ἴθπὶ ἃ [ρβᾶοο, ἰθϑίθ γα θο 6. 
5ΟΗΝ. 

χρύσεια] χρύσια γε] χρυσία Β.Ο.Ὁ. 
Ε΄, οὐ ργ. Εν. 

ἑπόμενον βογνατιηΐ Β΄... Ε΄. 
ἐσόμενον Ἐ᾿,1. οτη. οοίοι]. 

σὺν ριῸ ξὺν Β.1). 

48. ἐλπίδα σωτηρίας) σωτηρίας ἐλ- 
πίδα Υ. 

ἑαυτῷ Β.Ὁ.Β.Ε.1.Ν. Οείθεὶ αὐτῷ. 
προεληλυθότας Β.})..΄. Οδίεεϊ παρε- 

ληλυθότας. 
ἅπαντας, ὡς εἶδον] ΝΊΠΙΙΒ γραία 

ΠΘΟ Πδοθϑβαυΐα τη] Π1ὶ νἹαἀθίασ Υ δΙ 5 ΚΙ] 
ΘΙ] Θηἀδίϊο ὅσοι εἶδον. Ψάτη δηΐθα ᾿ρ88 
ΧΟΠΟΡ ΠΟΙ 15 οΥαῖ]Ο 58015 ᾿παϊοανογαΐ 
ΠΟΙ ΟΠΊΠΘΒ5 ΠΟΙᾺ ]556 ἴῃ ἸΠΒ᾽1ὰ5 [Ρἢ1- 
οταῖβ. 5ΟΗΝ. 

ἐνθάδε καλὸν Β.Ο..Ἐ ἘῸΝ. Οδίοεὶ 
καλὸν ἐνθάδε. ““ Ρ]αΐαγοβ Αρο- 
ΡΒίμορτη. [ϑοοηϊο. Ρ. 219 ὦ: Βίας 
ἐνεδρευθεὶς ὑπὸ ᾿Ιφικράτους τοῦ ᾿Αθη- 
ναίων στρατηγοῦ καὶ ἐρωτώμενος ὑπὸ 
τῶν στρατιωτῶν, τί δεῖ ποιεῖν τί γὰρ 
ἄλλο, ἔφη, ἢ ὑμᾶς μὲν σώζεσθαι, ἐμὲ 
δὲ μαχόμενον ἀποθανεῖν ; ὉὈ] τηδηϊἴθ5- 
ὕππὶ οϑύὺ Ἰθρθηιπιὶ 6886 ᾿Αναξίβιος.᾽᾽ 
5ΟΗΝ. 

20. ἐν χώρᾳ αὐτοῦ] Μογῖιβ αὐτοῦ 
4881 Δ ΠἀΔΠ5 αἀθιηθγα τηδ]θραῦ, δα 
ΡΙατα παροὺ Νοβίοσ Ππϊὸ βιτη1}1α. 148 
Ἰηἶτα δὰ 7, 4, 36, 10] ἐν τῇ Τεγέᾳ 
αὐτοῦ, οἱ ΝΑΙοΚομαν. δα Ηρτγοαοί. 4. 
135- (ὑδίθυιση βίγαΐαρθηηα ΓρὨϊοΟγαΙ8 

Α.Ὁ6. 
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» Ἷ κ Ἂς Ν ’ ΕῚ - ’ὔ ι 

ἀποθνήσκει. καὶ ΤΕ παιδικὰ μέντοι αὐτῷ πάρεμεινε, καὶ τῶν 

Α .-ι. “- 

Λακεδαιμονίων δὲ τῶν συνεληλυθότων ἐκ τῶν πόλεων ἁρμο- 

στήρων ὡς δώδεκα μαχόμενοι συναπέθανον᾽ οἱ δ᾽ ἄλλοι φεύ- 
τ τὰν ε- 5» 5.Ὁ} ’ ὅν, .58 κ 

Ὕοντες εἐπίπτον. Οἱ ὃ ἐδίωκον μέχρι του αστεος. καὶ ΤῈ 

ἄλλων ὡς διακόσιοι ἀπέθανον καὶ τῶν ᾿Αβυδηνῶν ὁπλιτῶν περὶ 
’ ΡΥ ι ’ ἔ 8 , 5 , , 

“ΕνΤΉΚΟνΤΑ. Ταῦτα δὲ πράξας ο Ἰφικράτης ἀνέεέχωρήσε παλιν 

εἰς Χερρόνησον. 

1ἴα πᾶγταΐ ΕΥΟΠΓΠΙΒ 2, 5. 42 : “[ρΡῃ1- 
οΥαΐοβ δὴ (πουσοπθϑιη οἰαπὶ Βοιγοί, 
Το αφουποῃ]οσιτη ἀποθῖη ΑΠΑΧΊὈΠ ΠῚ 
ΘΧΟΥοϊ πὶ ΡΘαΘΒΟῚ ΕΠΠΠΟΥΘ ΟἸΘΟΙΘ, 
βγη ββιση δῖ τηδητιτὴ τη] Πὔτπιπη δα αχὶΐ 
6 Παυνῖθιιβ, δὲ 1 1η516115 ΘΟ]]οσαν]ῦ : 
ΠΑΥ68 ΔΕςΓΘΙΏ ΟΥ̓ Π]1Π1ΠῚ [Δ ΠΟ ΙΔ ΠῚ ΟΠ115- 
ἴδ 5 Τ1]ΠΠ}Π6 ῬΆ]ΔΠ {γα ΠΒΠΔΥ ΡΤ Ππ|5510 : 
1ΐα. ΒΘΟΌΤΟΒ οὖ Π1Π1] οχβρθοϊδηίοβ [,866- 
ἀξ ΠΠΟΠΪΟΒ ἃ ἱΕΓΡῸ ἈΡΡΎΘΒΒΙΙΒ ἴῃ 1ΠΠΠΘΓΘ 
ΟΡΡΙϑβϑιῦ Γααϊίαιθ.᾽" ΑἸϊὰ ΤΡΒΙογαῖα 
βίγαίϊασοτηαία, δ πος [δπιριι8 τοῖθ- 
Τπαα, μαροΐ Ῥοϊγθηβ 3, 9,» 44. 
Θιοα νεῖ μαρϑῖ ΕΥΟΠΌΠιΙ8 1, 4, 7: 

Ἰάθιη δϑί οπὶ 60 συοα πᾶῖταΐ Ροὶν- 
ῬΘΗΙΙΒ 3, 0, 33, ΐογαθ οχ ΘοΟαδ6πΠὶ 
δαοίογθ, 864. οὑπὶ ναγιοίαίθ ααδάδτῃ. 
5ΟΗΝ. 

ἁρμοστήρων)] Οἴιο5. 4110] ἁρμοστὰς 
νοσδΐ, ἀσΌΙθτι5 ᾿η ρΡοϊθϑίαξθιη γθαάδοῦϑ 
ν6] δα διη]ο τὴ οὖ βοοϊθίαίθιη ρεὺ- 
ὑγδοῦ]5. τοίου 5 ̓πηροβιίοβ ἃ [δοράθ- 
τη0 1158. ΒΟΉΝ, διμη1]65 ἀρὰ Χομο- 
ῬΠοηΐθμη ἔουτηδβ 1ἢ ἡρ σοπία]ξ ϑίαγΖ. 
[μχ. ν. Τνωστὴρ, ααὰπτη ἁρμοστῶν 
ΘΟΠ]ΘοΙβϑϑί ΑΘ ρΡ ΔΊ. 

εἰς Χερρόνησον Β.Ο.}).Ε΄ εἴ χᾳαυὶ Χε- 
ρόννησον Υ΄. (ὐδἴΕὙἹ ἐπὶ τὴν Χερρόνησον. 



Ἢ ἐν 

2 βουλόμενον ἐκ τῆς ᾿Αττικῆς. οἱ δ᾽ ᾿Αθηναῖοι πολιορκούμενοι [2] 

ΞΕΝΟΦΩΝΊΟΣ ΒΛΛΗΝΙΚΑ. 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΕΜΠΗΤΟΝ. 

ΚΦ. Α. 

Καὶ τὰ μὲν δὴ ωλε “Ἑλλήσποντον ᾿Αθηναίοις τε καὶ Λακε- 

δγο οὐδψεὐδα τοιαῦτα ἣν. ὧν δὲ πάλιν ὁ ᾿Ετεόνικος ἐν τῇ Αἰγίνη, 

καὶ ἐπιμιξίᾳ ὠμένων τὸν πρόσθεν ὄνον τῶν Αἰγινητῶν ΧΡ ὰὼ ΧΡ 
“-“ Γ ’ 

πρὸς τοὺς ᾿Αθηναίους, ἐπεὶ φανερῶς κατὰ θάλατταν ὁ πόλεμος 
« ζε ; Ἁ 

ἐπολεμεῖτο. συνδόξαν καὶ τοῖς ἐφόροις ἐφίησι λήζεσθαι τον 

ἐν 5. δκ , , Ν᾽ ; Ν Ν 
υπ αὐτῶν. πέμψαντες εἰς Αἴγιναν και ὁπλιτας καὶι στρατηγον 

- ως Α ΕΣ ’ 

αὐτῶν Πάμφιλον ἐπετείχισαν Αὐγινήταις καὶ ἐπολιόρκουν 
᾽ ν ᾿ ᾿ π ᾿ κ , " ε 

αὐτοὺς καὶ Κατα γῆν καὶ κατα θαλατταν δέκα τριήηρβεέσιν. ο 

, ἢ ΑΝ ὁ ΩΡ ον, “ ᾿ " , Ἁ 

μέντοι ᾿Γελευτίας τυχὼν ἐπὶ τῶν νήσων ποι ἀφιγμένος κατα 

χρημάτων πόρον, 

1. μὲν δὴ] μὲν Υ. 
ὧν δὲ πάλιν] Απίρα δαἀξαϊδθθ. πιι8- 

ααδπὶ αἰχὶς Χοπορποη, 86 εχ 110 
νοσαθι]ο νοὶ 1π6]}1ρ1, Ὀτγονηδι!β 
ὨΪΠῚ15 ΒΌΘΡ06 ἴῃ Ὠϊβίουια δ ΔΙΏΔΉΒ, 
͵δηλ ᾿ὔθσιιπι “Ζυρτπατη Δάν θη 886 Εϊθο- 
πἰοη. Βδιαα οὔϊαπη ἢπ]8 8566- 
ΤηΘ 1] νου] πυα]ύιιπη ΟὈΒΟ ΓΙ αῦ]5. Πὰ- 
Ῥεηΐ. τὸν πρόσθεν χρόνον ΥἹΧ ἸΙἰσοΐ 
ἸΠΓΟΓΡΥΘΙΑΥῚ 46 [θη ροσ 60 αὰ0 ΑἴΠ6- 
ΪΘη5685 ἀὺριποίαβ ἴῃ ϑδηη ροίεϑβία- 
ἴδηι εὖ δα ἀπ Ἰββιηᾶτη ΘΟΠαΙΠ]ΟΠΘΙῚ 
τραδοΐοβ ᾿θπθραηῦ. ΗἨοβ ἀεἰπαθ ἴγ- 
ΒΔ ΠΟΥ ΠΙὈΘγανῦ οὔ 58] 1118 θοῦ, Ο- 
αἴὰ ἀὺρτηθδίαγτιμη ἴῃ ΑΥΠΘπϊθπβ68. α6- 
1π46 {1586 ΔΟΘΥΤΊΠηἃ ΠΘΠΊΟ ΤὨΙΓΑὈΙ ΕΓ: 
δἄἀδοσιθ ροΐογαΐ Εἰ θοπίοιιβ οροσὰ θο- 
ΤΌΤΩ. [Δ 0116 υΠ δα ἀδρυθθ δύο Θ8. πιᾶ- 
ΥἹηΔ8. Νουα ΧΘΠΟΡΠΟη πονῖζα- 
ἔθη Τϑὶ ᾿η6]οαΐ, Δ αθη8 δηΐθ πος ἰθπη- 
ῬὰΒ. ΘΟΙΠΠΊΘΓΟΙΪα τηπΐτια 1ΠΘΓΟΘΒΒΙΒ56 
πίον ΑΙΠΘΠθη868 οὐ ἀὲρ᾽ηροίαβ. ὥὅθη- 

5 ’ “ Ἁ 

ακουσὰαὰς ταῦτα περί 
΄ 9 “ 

του επιτειχίσμου, 

5πὴ ἰρἹ] Οα]α ὉΠΓΙΒΟ 6 αἰνται 15 
ταῦτα ΤΘΟΥΙΙθβοθσθ οοορίβθθ ν]άθη- 
ἴα; οὐ ἀὺὐρτϊηθίοθ ΘΧΟΥΒῚ ϑηΐ ἀθργῶ- 
ἃατὶ ἈΡΤΟΒ οὗ ρογίαχσῃ ΑΥΠΘΠΙ ΘΠ ΒΙ τη. 
Ἰσιῦαν τὸ ἀθιηαμη ἴῃ Ὀ6]] πὶ τηδηϊ- 
[οϑύαμῃ οχ!ῦ, ααοα ᾿ιϑδὰ ΕἸΡΒοΤΟΓαΠι 
ΔΟΙΊΓΟΥ Ῥουβθαυϊσαν Εἰθοηΐοαβ. Βθοῖθ 
δος ἔθσθ τηοπαϊῦ Τ)οανν 6] ] 5 δὰ Ο- 
Ἰγιηριαβ οὗ 4. ᾿Ἐπιμιξίας ἀθ οοτα- 
ΓΊΘΙΓΟΪΒ ΟἸν] αϊιτη ΠΠὈΘΥΆΓτη οὔϊα πη 
ἴοι τὰ] ἀοοσρθηΐ Ἰοοὶ βουρίοσγατη. 
γᾶς Τθοιηοβίῃ. ἀθ Ἠδίομθβο Ρ. 79. 
οὐ 4110᾽1. 5ΟΗΝ. 

ὁ πόλεμος ἐπολεμεῖτο Β.Β ΕΝ. 
ἐπολεμεῖτο 1). (ὑδίοιὶ ἐπολεμεῖτο ὁ 
πόλεμος. 

συν. ῬΓῸ ἕυν. Β.}. 
λήζεσθαι) ΤΥ] ληίζεσθαι. 
2. Αἰγινήταις] Νυϊραίαπι Αἰγινήτας 

Θμπθπαανὶΐ ἀλρρτυοΣ Δα Ἰ)ΙΟΘΟΥ 12, 

περὶ τοῦ ἐπιτ. ἀοϊοὶ ἩοΗ]οϊηϊαΒ. 



Α.Ὁ. 

Ὁ 

4ταν στεφάνους καὶ εὔχοντο αὐτῷ πολλὰ κἀγαθά. γιγνώσκω [4] 

ν᾿ 
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- Α Ἁ Α Ἀ 

ἐβοήθει τοῖς Αἰγινήταις" καὶ τὸ μὲν ναυτικὸν ἀπήλασε, τὸ δ᾽ 

ἐπιτείχισμα διεφύλαττεν ὁ ΠΠἀμφιλος. 

Ἔκ δὲ τούτου ἀπὸ Λακεδαιμονίων ἱέραξ ναύαρχος ἀφικνεῖ- [32] 
» “- Α ’ Ἁ Ἁ Α 

ται. κακεῖνος μεν παραλαμβανει τὸ ναυτικὸν, ὁ δὲ Γελευτίας 
’; δὲ " ᾽ » ὃ φι Ὁ ἈΝ δι δ ἰ 

μακαριώτατα δή ἀπέπλευσεν οἰκαῦε. ἥνικα γὰρ ἐπὶ θάλατταν 
’ 9 3 , « ’ὔ . κ 9 “- ΄“ “-- 

κατέβαινεν ΕἼ οἴκου ορμώμενος. οὐδεὶς εκέεένον τῶν στρατιῶώτων 

ε ᾽ "3 , ἥδ ὦ ι ᾽ , ε δὲ ᾽ 7 ε 
ος οὐκ ε εξιώσατο, καὶ ὁ μὲν ἐστεφάνωσεν, Ο Οοε ετΤταινιῶσεν,. Οἱ 

Ν ’ “ Ἁ ᾿] ’ὔ ΒΕ 4 Α 

ὃ υστερήσαντες ομῶς Και αναγομέεένου ερρίπτον εἰς τὴν θαλατ- 

Α χω Φ ᾽ ’ “᾿ ὃ ’ 3᾽ ᾿ ὃ Ν 
βιεν οὐν ΟΤε ἐν Τοντοις Οὐυτὲε απανῆμα ΟὐτΤὲ κινουνὸν οὐτε 

μηχάνημα ἀξιόλογον οὐδὲν διηγοῦμαι" ἀλλὰ ναὶ μὰ Δία τόδε 
» , ᾿. 3. ᾽ ἃ Ἦν, ἃ ΡΝ , “ ς πὶ Π 

ἄξιόν μοι οοκειὶ εἰναι ἂν β' εννοέίν, Τι ΠΟΤΕ “ποιῶν Ο ελευτίιας 

οὕτω διέθηκε τοὺς ἀρχομένους. τοῦτο γὰρ ἤδη πολλῶν καὶ 
Α δύ Ψ ’ ο ὃ Ἁ “᾿ 9 ὔ 

χρημάτων καὶ κινθυνῶν ἀξιολογώτατον ανόρος εἐργον εστίν. 

Ὁ δ᾽ αὖ ἹἹέραἕξ τὰς μὲν ἄλλας ναῦς λαβὼν πάλιν ἔπλει εἰς [5] 

“Ῥόδον, ἐν Αἰγίνη δὲ τριήρεις δώδεκα κατέλιπε καὶ Γοργώπαν 
Ἁ ς ΄“ 9 ’ ς ’ , 9 ’ 9 ΄ 

τὸν αὑτοῦ ἐπιστολεα ἁρμοστῆν. καὶ ἐκ τούτου ἐπολιορκοῦντο 
“ ε 3 ἴω 9 ’ “ ἾἊΘθ «ἃ ςε 9 ΄ 

μάλλον οἱ εν τῷ επιτειχίσματι τῶν ἡναίων ἢ οἱ εν τῆ 

πόλει: ὥστε ὑπὸ ψηφίσματος ᾿Αθηναῖοι πληρώσαντες ναῦς 
ΝῚ ᾿] ’ 9 Δὲ ἷ, ’ Ἁ Ἂ ψ »“" 

πολλὰς ἀπεκομίσαντο ἐξ γίνης πεμπτῳ μηνὶ τοὺς εκ τοῦ 

ναυτικὸν ἀπήλασε) δ᾽ῖπθ ἀαὍ]1ο Πο5- 
{ππτὰ ΟἸαββοιὴ ἤισαν, ἰδ τῶν πολε- 
μίων Θχοϊαϊ. ΒΟΗΝ. 

8. ἐκ δὲ τούτου Β.Ὁ.}). Ε΄. γγ. Υ. 
ἐκ δὲ τούτων Ἐ.1. (ὐδίοΥ] ἐν δὲ τούτῳ. 

ἀπέπλευσεν Β.1).1.ν. ἀπέπλευκεν 
Α. ἀπόπλευκεν ἘΦ. ΟὐδἴετΥΙ ἀποπέπλευ- 
κεν. 

οὐδεὶς ἐκεῖνον͵ ΟΥ̓ΙΠΘΙη γΘΥΒΟΙΙΩ 
ΤΠ] ογθῖὴ [δοϊθθαῦ ΚΘ ρροπΒ ἰθρθη- 
4ο : κεῖνον οὐδεὶς ὃς οὐκ ἐδεξιώσατο 
τῶν στρατιωτῶν. ΑἸΙᾶτη ν]ᾶπι ΘΠη6η- 
ἀδηα] Ἰη50ΠῚ νὶν ἀοοίτβ πα ΟΡ5. Μ|ε- 
(6]1. Β]σοὶβ νοῸ]. 3, Ρ. 420, χυὶϊ ἀ6- 
Ἰεπάπιτη οθηβοί ὅς. Αἴααθ ἴα Νοβίου 
σγΠΏΡΟΒ. 1, 9: Τῶν ὁρώντων οὐδεὶς 
οὐκ ἔπασχέ τι τὴν ψυχήν. 64 Α]ΐογα 
ἔογίηδ οδϑὲ ἴῃ τὸ ὧἀ6 Ν᾽ θῃδίιομθ 5, 
82: Ὥστε οὐδεὶς ὅστις οὐκ ἂν ἐπιλά- 
θοιτ᾽ ἂν, εἴ του ἐρῴη. {τ ΒΌΡΒΟΟΙΕΒ 
(Εα. Τγτν. 262: ἽἍ σοι οὐδεὶς ὃς οὐχὶ 
τῶνδ᾽ ἤν τλὸ τόνοι 5ΟΗΝ. ἐκείνων Ε΄. 

κἀγαθὰ] ΤΔΌΥῚ καὶ ἀγαθά. 
4. ἀξιόλογον) ἀξιόπιστον Α.Ὁ.Ἐ.Ε. 
ἃ., οογτροηΐα 1. ηιοηιουγία αἰἰσηιηη 

ΡΙΓΟΚΉΘΠΊοττι8. 

οὕτω] οὔτε Ἐ.. 
ἀξιολογώτατον ] ϑοΥ ΘΠ πτὴ νἹ ἀθίτιΓ 

ἀξιολογώτερον. 
5. πάλιν ἔπλει] ΝΙαοίατν Ἰστταν ἈΠο- 

αἀο δανβηῃῖββθ, (6 Ἢ [ΠῚ ΤὨΔΧΊΤΩΘ 
σογαθαίιγ. Μιη6 4, ὃ, 259. Υ δ βκιιβ 
πάλιν ἩΟΉ 8 Βοχηΐπθτη τοίοσί, βεα δα 
ΤΘΠ ἈΠοάΙογαπι. 5ΟΗΝ, 
, Τριήρεις---ὅ. ἐν τῇ Ῥόδῳ οτη.Β..Υ. 
“ ταῦτα ἔλιπεν ἐν παλαιῷ (ἰοΐα Ρᾶρ.» 
αὖ νἱ θέ} δβουῖρϑιὺ ΔΙ ΚΘ ΙΒ 
α6 1., ΟΡΙΠΟΥ : Οὐ 5. ΠΊΘΠΐ]0 ῬΥΙΠΠΠΙΩ 
Πι ΓΌΓΒΙΙΒ 8. 13. 

οἱ ἐν τῷ ἐπιτειχίσματι τῶν ᾽᾿Αθη- 
ναίων ἢ οἱ ἐν τῇ πόλει) Τ)οἴποθρ5 
φρούριον αἰϊοϊζπιν, ἴῃ απὸ ΑἰΠΘΠΙΘΉΒ65 
Φυριποίαβ ορρυρηῃαβραηΐ. οἱ ἐν τῇ πό- 
λει βαηΐ ρ81 ὺρ᾽ηοίθο, ποη ΑἰΠρηϊ- 
6η888, 4π04 μΡαΐαν! οατ ΜΟΙῸ ΥΥ εἰ8- 
ἔπι8. ΘΟῊΝ: ' 

τῶν ᾿Αθηναίων] ᾿Αθηναίων Ο. 
ὑπὸ ψηφίσματος) (ὑὐτὴ 8110] 86 6]1- 

ἴπτη ΠΟῚ Ἰορσαίαγ, ἤδθο ἔουτηα δὰ 
τηοάστη ἀοἸθοιβ τοίοιτὶ νἱαθίατγ. 
5ΟΗΝ. 

τ , » ’ ἀπεκομίσαντο] ἀπεκομίσατο Ἐ. 



9604 

φρουρίου. τούτων δὲ γενομένων οἱ ᾿Αθηναῖοι πάλιν αὖ 
κυ ΄ ΄“ ΄ τ᾿ Ἁ 

γματα εἰχον ὑπό τε τῶν ληστῶν καὶ τοῦ Γοργώπα και 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒΚ ΗΙΒ51. ΟΕ. 

, 
κτρα- 

ἢ 
αντι- 

΄ “ ; ἈΝ «ες “ τῦ ’ 

πληροῦσι ναὺς τρισκαίδεκα, καὶ αἰρουνται ἴὕνομον ναύαρχον 

6 ἐπ᾿ αὐτάς. ὄντος δὲ τοῦ ᾿]έρακος ἐν τῇ 'Ῥόδῳ οἱ Λακεδαιμόνιοι ρ : ι 
᾿Ανταλκίδαν ναύαρχον ἐκπέμπουσι. νομίζοντες καὶ Τιριβάζῳ 

τοῦτο ποιοῦντες μάλιστ᾽ ἂν χαρίζεσθαι. ὁ δὲ ᾿Ανταλκίδας 

ἐπεὶ ἀφίκετο εἰς Αἴγιναν, συμπαραλαβὼν τὰς τοῦ Τ᾽οργώπα 
΄. , Ἁ Ἁ Α ’ 

ναῦς ἔπλευσεν εἰς Ἔφεσον, καὶ τὸν μεν Τοργώπαν παλιν ἀπο- 
Ἁ - κ Ἁ - ͵ 

πέμπει εἰς Αἴγιναν σὺν ταῖς δώδεκα ναυσὶν, ἐπὶ δὲ ταῖς ἄλλαις 
,ὔ ᾿] ’, Ἁ τα ’ Α ε Α ; 

Νικόλοχον ἐπεστησε τὸν ἐπιστολέα. καὶ ὁ μεν Νικόλοχος 

βοηθῶν ᾿Αβυδηνοῖς ἔπλει ἐκεῖσε παρατρεπόμενος δὲ εἰς "Γένε- 
" ’ κ ’; Α ’ Ἁ “ ; " 

δον ἐδήου τὴν χώραν, καὶ χρήματα λαβὼν ἀπέπλευσεν εἰς 

7" Αβυδον. οἱ δὲ τῶν ᾿Αθηναίων στρατηγοὶ ἀθροισθέντες ἀπὸ 

Σαμοθρᾷκης τε καὶ Θάσου καὶ τῶν κατ᾽ ἐκεῖνα χωρίων ἐβοή- 

θουν τοῖς 'Γενεδίοις. ὡς δ᾽ ἤσθοντο εἰς "Αβυδον καταπεπλευ- 
’ Ἁ ’ « ’ ο» ’ 9 ’ 

κοτα τον Νικόλοχον, ορμώμενοι εκ Χερρονήσου ἐπολιόρκουν 
Ἁ »᾿ ΄ ’ Α » ’ Α Γ - 

αὐτὸν εχόντὰα ναυφ ὭἼΕΡΤΕ, Καὶ ΕἰΚΌσι δύο και τριάκοντα ταις 

μεθ᾽ ἑαυτῶν. ὁ μέντοι ᾿οργώπας ἀποπλέων ἐξ ̓ Εφέσου περι- 
’ Ηὺύ ᾽ - Ἁ ’ Α ’ ς ΔΑἕ ἢ 

τυγχάνει ᾿ωυνόμῳ᾽ καὶ τότε μεν κατεφυγεν εἰς έγιναν μικρὸν 

πρὸ ἡλίου δυσμῶν ἐκβιβάσας δ᾽ εὐθὺς ἐδείπνιζε τοὺς στρα- 
, 

τιώτας. ὁ δ᾽ Εὔνομος ὀλίγον χρόνον ὑπομείνας ἀπέπλει. 
Ἁ 8. .9 ’ “ ἂγ “ ’ ο “- 

νυκτος ὃ επιγενομενῆς, φῶς εχων, ὥσπερ νομίζεται, αφηγεῖτο, 
“ ’ 

ὅπως μὴ πλανῶνται αἱ ἑπόμεναι. ὁ δὲ ᾿οργώπας ἐμβιβάσας 
τ Ἁ ᾿ , Ἀ εὐ ' [2 , Φ 

εὐθὺς ἐπηκολούθει κατὰ τὸν λαμπτῆρα, ὑπολειπόμενος, ὅπως 

μὴ φανερὸς εἴη μηδ᾽ αἴσθησιν παρέχοι, λίθων τε ψόφῳ τῶν 

Εὔνομον] Μιάοίυ 15 6586 4] ἴῃ 
οἴαββθ (ὐοποηὶβ [πϑγαΐ, οἵ Δ 60 π|185- 
8515 δα ΠΙοηγβίαμη, ἰθϑίθ [ γϑβὶᾶ 
ΒΌΡΟΥ ΑΤἸΒΙΟΡΠΔΠΙΒ ὈΟΠΪΒ Ρ. 624. 
5ΟΗΝ. 

πάλιν αὖ] αὖ πάλιν Ο. 
6. τῇ Ῥόδῳ] Ῥόδῳ Ὁ. 
τοῦτο οἵη. ἃ.Ὁ.Ε.. Εις ΑἸά. 
συμ. ῬτῸ ξυμ. Β.Ὁ. 
τὰς Β.Ο.10.Ε.. (Οθίουι! καὶ τὰς. 
μὲν Βεγνατιαηῦ ΒΟ. ἘΌΝ, οτὰ. ο6- 

[ΘΙ]. 
ἀποπέμπει) (ὑδιιϑᾶπὶ ΔΡαπΟΙ οἱ τοὸ- 

τηϊβδὶ (ογρορϑ οο]αντ ΠῸ8 ΧΘΠΟΡΒΟΗ. 
5ΟΗΝ. 

σὺν ρτοὸ ξὺν Β.}0. 
δώδεκα Β. Οὐείετ! δέκα, Υ΄. αυϊάρτῃ 

ΟΥΉΪ5880 ταῖς. ““ Δώδεκα Ἰοροηαιππ 
6586. ΘΧ 8. 5 Τηοπδῖ ΘΙ ΡΠΔΠῚΒ : 1115 
56 Πσοῦ ἀποάδοϊπη πᾶνθιιβ, ατιδ6 τα 
αηΐθα 101 ἴῃ βίαϊομθ πιθυαηΐ." 5ΟΗΝ. 

παρατρεπόμενος] (ΕΞΟΠΟΠΊ. 12, 17: 
Παρατρεπόμενος τοῦ λόγου. ΗΝ, 

η. Ῥοβὲ Θάσου πβηπ «δα ὃ: ὁ δὲ 
Γοργώπας ἰασιπηα ἴῃ Β.}).Υ. 

τῶν κατ᾽ ἐκεῖνα τὰ χωρία] Βὶ5 δαΐ 
16 Ποβίθυ αἰχὶῦ κατ᾽ ἐκεῖνα, ΟἸΉΪΒ50Ὸ 
χωρία, εὖ ΔΥγοα]5. τῶν Ροβίμαϊ 510] 
ΠΟΠΊΘΗ Δ] αιιο Ἰοοὶ ΔΡΡροπὶ. ἰρὶζαγ 
τη] τὴ τῶν κατ᾽ ἐκεῖνα χωρίων. ΞΟΗΝ. 
ΘΟ 5» 4, 64: Τὰς περὶ ἐκεῖνα πόλεις" 
6, 4. 38 : Τῶν κατ᾽ ἐκεῖνα πόλεων. 

8, ὑπολειπόμενος] ὑπολιπόμενος Α. 
ΑἸα, 

ἌΣ 

[6] 

[7] 

[8] 



488. ἘΠΕ ΥΤΌΘΑΡΙ Ὑ, φβὅ 

κελευστῶν ἀντὶ φωνῆς χρωμένων καὶ παραγωγῆ τῶν κωπῶν. 
ζυ ΄ Ἀ ΄ ΄σ Α ΄- - 

9 ἐπεὶ δὲ ἦσαν αἱ τοῦ Εὐνόμου πρὸς τῇ γῆ περὶ Δωστῆρα τῆς [9] 
΄. "»-»" - »“ "5 ’ ᾽ 

᾿Αττικῆς, ἐκέλευε τῆ σάλπιγγι ἐπιπλεῖν. τῷ δ᾽ Τυὐνόμῳ ἐξ 
“  Ψ .] “ ΄“ 5 εν}. ε Α ᾿ς ΚἊΝ ς ’ ς 

ἐνίων μὲν τῶν νεῶν ἄρτι ἐξέβαινον, οἱ δὲ καὶ ἔτι ὡρμίζοντο, οἱ 
; φ « ’, ; δὲ Ν ᾿ λή 

δὲ καὶ ἔτι κατέπλεον. ναυμαχίας ὃὲε πρὸς τὴν σελήνην γενο- 
’ ’ὔ ; ’ ΑΙ ᾽ὔ ἃ ο ὃ 

μένης, τέτταρας τριήρεις λαμβάνει ὁ ᾿οργώπας, καὶ ἀναόη- 

σάμενος ᾧχετο ἄγων εἰς Αἴγιναν αἱ δ᾽ ἄλλαι νῆες αἱ τῶν 

᾿Αθηναίων εἰς τὸν Πειραιᾶ κατέφυγον. 

Μετὰ δὲ ταῦτα Χαβρίας ἐξέπλει εἰς Κύπρον βοηθῶν [το] 
᾽ ’ ’ 5Ὁ 3 ς ἢ ᾿ δ ’ 

Εὐαγόρᾳ. πελταστας τ Φ εχῶὼν οκτακοσιοὺυς και Οοεκα τρίηρεις. 

1Ο 

- Ἀ 

προσλαβὼν δὲ καὶ ᾿Αθήνηθεν ἄλλας τε ναῦς καὶ ὁπλίτας. αὐτὸς 
κ “- Ἁ " ᾿ ς Α ἌΝ, , “ ἫἋ 

μὲν τῆς νυκτὸς ἀποβὰς εἰς τὴν Αἴγιναν πορρωτέρω τοῦ ᾿Πρα- 
, ᾽ 7 7 "»» “, Α ; 

κλείου ἐν κοίλῳ χωρίῳ ἐνήδρευσεν, ἔχων τοὺς πελταστάς. 
“ δὲ “ ε , Ὁ , “ ε ων 38 , 

ἅμα ὃὲ τῇ ἡἥμερᾳ, ὥσπερ συνέκειτο, ἧκον οἱ τῶν ναίων 
« - Ψ΄ 9 “ « ’ ,. Ἐξ. ’ 95 ἫΗ 

ὁπλῖται, Δημαινέτου αὐτῶν ἡγουμένου, καὶ ἀνέβαινον τοῦ Ηρα- 
, 

κλείου ἐπέκεινα ὡς ἑκκαίδεκα σταδίους, ἔνθα ἡ Τριπυργία κα- 

παραγωγῇ τῶν κωπῶν] Βτοάδοιι ζᾶ 
1η ογρυθίδϊιυ : ρογυογϑα τϑηιουιηι α01- 
ἑἰαΐϊο; Πὲέ ατΐοηι ἤοο, ον 8θηϑδῖην 17, 
ἀφιαην πιέξει, φυιὶ πιο85 ρίγαΐ5 ξγ6- 
φιθη8. Ῥαΐο Θδαμυ!θπὶ ΥΘΟΠΊΟΒ ΡΘΥ 
ΒΕΠΏΤΠΔΙΗ ΘΟ Π8 ΠῚ ἱΠΊΓΉ]5805, ΠΟΟ 6δῖ, 
αὖ αἷὖ ὙΥ Ἰβκιπιβ, ρϑ]τηι]α Ἰαΐα 1η 81- 
ῬΘΥἤοῖθιη 1188 ΒΟΠ ΠῚ ΘΧὨ]θ111586, 40 
σο]θιιβύθθ αἰθθαηαγ ρτὸ νοοο. ΟΗΝ, 

9. Ζωστῆρα] ΟΥἸρΡΊΠΘΠΙ ΠΟΠΊΪΠΙΒ 
{γα Η ρου 685 ἴῃ οὐδίοηθ [)6]1868, 
ΘΟ] 5 ἔγαρτηθηΐιπη Ὠαροῦ ϑοΠο]αβίθϑ 
Ηεγιηορθη]β Ρ. 380. [Μαχίτηιβ Ρ]α- 
Πα ἴῃ ὟΝ 4121] Ἀποίί. νο]. 5. Ρ. 
481τ.] εἰ Φοδηηθβ ιδδιοία ἴῃ ΒαΠη- 
Κϑηὶ Ηἰϊβῦ. Οταῦ. το. Ρ. 149. δα. 
Ἐοῖβις. Π}Ὁ. νοὶ]. 6, Ρ. 21ο.1] ΗΝ. 

ἐκέλευε τῇ] ἐκέλευσε Ἐὶ. 
1ο. ἐξέπλει) ΑἸ ΠΘΠΙβη6. Ργοΐθοίτι κα 

ϑβα συγ ἀοἰηαδ δααϊίαν προσλαβὼν δὲ 
καὶ ᾿Αθηνηθενὶ ἸσΊΥ ατι85 Ἰάτη Πᾶ- 
Ῥεθαῦ πᾶνθβ δ ρε]ίαβίαβ, δ πη 6 δά- 
αἀυχεγαῖ. ὅιιηΐηθ ἸΡΊΓΟΙ 11 ρα] αβίδ οἵ 
πᾶνε8, Παϊθιι5 δηΐθα ἴῃ Ὁ6110 (ΟΥΙ[Π1- 
Ὧ6Ο ΤΠΔΙῚ Θὗ (οΥτὰ τιϑ5 οὐδ ὃ ΝΆΓῚ 
ΤΡΒΙοΓαΙ βϑασσθββοσαῦ ἢ Ὀ6110 ΟοτΥη- 
τῃϊαοο ΟΠ ταβ. οἰηἀθ ραὈ]]ς6 80 
ΑΥΠΘΠΙθηβῖθιι5 ΕπαρΌΤοΘ Δα] οΟΥθ τα 
ἀαΐατη αἱ (ΟΥΠΟ] 5 ΝαρΟΒ α. 2. 
5ΟΗΝ. 

βοηθῶν οτη. Β. οὐπὶ Ἰδοηδ 5θρίθη 
γΕ] οοἴο 1 ογάσιιμη, βοηθήσων ἡ. Ῥτο 

60 πρὸς συμμαχίαν 1). 
᾿Αθήνηθεν οὕτη ἀθΕ6 ΠῚ ΓΠΪΠΙ ΠΠ1ΠῚ, 

αὐτὸς δὲ τῆς οὑπὶ ἀποάθεοϊμ), πορ- 
ρωτέρω τοῦ αὐτὴ ααἸΠαθοίτη, χωρίῳ 
ἐνήδρευσεν ἔχων οὑτη ἀπ΄ ΘΟ] πη, ἅμα δὲ 
τῇ ἡμέρᾳ οὕτα Ὁπαθοϊτη ΠἸ {ΓΘ γαγτη 18-- 
οαπᾶ οἵη. Β.1). οἵ, ου]ὰ8. βραῖϊα ΠΟῊ 
ΒάΡ6Ο 86] 1 ΘΥΔΓΈΤΩ ΠΠΤΊΘ ΠῚ. 8ΠΠ0- 
ἰαῖα, ἡ. Τυτῃ ο» οἱ τῶν ᾿Αθηναίων ὁ 
οὐχῃ ἰδοιηδ {ΓΘ ΘΟ τη [06 Υασιτη Β.. οἱ 
ἧκον οἱ τῶν ᾿Αθηναίων Ὁ.ἡ. ““Θυἱὰ 
Οδτιβθθ {ΠΟΥ ΟἿἿ Ὦξδο ΠΙΌΓΑΓΙ5. ΟΤηῦ- 
(ογϑῖ, δα] ἄθιη ΠΟ 1ΠΓ6]Π9Ὸ : μος {8- 
ΤηΘῃ ψΊα60 αὐτὸς μὲν Τη6]1τ|8 ΒΟΙΙΡ ΠῚ 
[1556.᾽ ΒΟΉΝ, Τα τϑοθρὶ ρτὸ αὐτὸς δέ. 
[μδουηδ δαΐθπη ἀπιοΐξε δχ νείθυϊ ἀτο6- 
ἴγρο. 

συν. Ρ͵ΤῸ ἕυν. Β.Ώ. 
Δημαινέτου Β.Ὦ).Ε. (ὐδείοτὶ Δειμαι- 

νέτου. ““ Ἰ)οπηφοποίτπτη ΒιιΖΥρῚΒ Π] πη, 
αα] ΟἸΠ]ΟΠ 6 ΠῚ ΡΓΌΘ]Ο Πᾶν 8]} νἹοϊΐ, Παρ 
ἀὐβομῖμθβ (6 ἔαϊβα Ἰεραΐ. ρ. 2ρό.᾽ 
5ΟΗΝ. 

αὐτῶν ἡγουμένου οτη. Β.}). εὐτὴ 
Ἰασὰπᾶ αἀτιοαθοίτη ἢ} ΘΥΔΥΌΤη, δ Υ. 

ἑκκαίδεκα] ἑξκαίδεκα Υ. 
ἡ Τριπυργία] ἐν Τριπυργίᾳ Β. ἡ γρυ- 

πυργία Ἐϊ. ἡ τετραπυργία Ν΄. ῬτοςΟρΡ. 
Ραυβ. 2. 27: Ρ. 158 1) : Οὗ δὴ Τριπυρ- 
γίαν καλοῦσι τὸν χῶρον, ΠοπηραΓζαΐ 
Ὑνγεθηθ δον. ῬΕΠ]ομηδίῃ. 1. 3, Ρ. 105. 
Χϑρορῆ. (ἔς. 4, 6: Πάντας ἅμα συν- 
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- ΄ , “ 

11 λεῖται. ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Γοργώπας, ἐβοήθει μετά τε τῶν[! 1]) 
΄- δὰ πὶ . ’ ΄. εἴ 

Αἰγινητῶν καὶ σὺν τοῖς τῶν νεῶν ἐπιβάταις καὶ Σπαρτιατῶν οἵ 
ΕΩ ΝΥ ἐν ’ 9 ’ὔ . ᾿ “ ’ δὲ 
ἔτυχον αὐτόθι παρόντες ὀκτώ. καὶ ἀπὸ τῶν πληρωμάτων δὲ 

“ “- “- - ᾿' 4 

τῶν ἐκ τῶν νεῶν ἐκήρυξε βοηθεῖν ὅσοι ἐλεύθεροι εἴεν" ὥστ᾽ 
, “ 

ἐβοήθουν καὶ τούτων πολλοὶ, ὃ τι ἐδύνατο ἕκαστος ὅπλον ἔχων. 

12 ἐπεὶ δὲ παρήλλαξαν οἱ πρῶτοι τὴν ἐνέδραν, ἐξανίστανται οἱ [12] 
ἈΝ Ι 

περὶ τὸν Χαῤρίαν, καὶ εὐθὺς ἠκόντιζον καὶ ἔβαλλον. ἐπήεσαν 
᾿ ᾿ 5 “ “ ς ’ ε - ν ε Α “ 

δὲ καὶ οἱ ἐκ τῶν νεῶν ἀποβεβηκότες ὁπλῖται. καὶ οἱ μὲν πρῶτοι, 
“ . Ν ν ’ ᾿ Ὧν ἡ ὃ ἕνα. τῷ Τ' ΄, 
ἅτε οὐδενὸς ἀθρόου ὄντος, ταχὺ ἀπέθανον, ὧν ἣν ᾿ἱοργώπας τε 

Ἀ ἢ ἃ ’ νὮ. ἀκ δι ας -᾿ δ ; ῃ Α 
καὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι" ἐπεὶ δὲ οὗτοι ἔπεσον, ἐτράπησαν δὴ καὶ 

ἄλλοι. 
ε Ν , δὲ κ , ν “- ὃ δ ’ ᾽ 
ΕΚαΤΟν. ξένοι εκαι μέτοικοι καὶ ναυζαι ΚκΚαταοει βάμήκοτες ουκ 

Ἁ " ὔ " “ Α ς ’ Ἁ 

και ἀπέθανον Αἰγινητῶν μὲν ὡς “πεντΉήκΚοντΤα Καὶι 

13 ἐλάττους διακοσίων. ἐκ δὲ τούτου οἱ μὲν ᾿Αθηναῖοι, ὥσπερ ἐν[13] 

ς ἄγων ἔνθα δὴ ὁ σύλλογος καλεῖται. 
Φοδηηθ8 Μα]αϊαὰβ Ρ. 77: 15: ᾿Απελ- 

ρώματα Ἰ᾿ηίογργαοίας ΤΉ1]Π1065 Ο]Δ5518- 
ΥἹΟΒ. Ἐγόσθῖῃ αἀδιηοηβίγαϊ Ἰοσα8 Ἐ; 

θόντες εἰς τὸ μαντεῖον ἔνθα λέγεται τὰ 
Πύθια θερμά. 

11. ὁ οἵη. Α]ά., καὶ αηΐα σὺν Β. 
σὺν ρτῸ ξὺν Β.Ὁ. 
ἐπιβάταις 1)ιδυπρτιαπίαγ ἃ πληρώ- 

μασι, οὖ ν]αφηΐαν 6858 τη}}1065 6]8551- 
ἉΧῚ. [τὰ τ, 0, 10. ΤΟΠΊ]ρ 68 80 ἐπιβάταις 
ΑἸ ποῦ βαηῦ. 7,1, 12, αἸΒΕ Πρ αΥ 
ἃ ναύταις, πδυῖ]8; οὐ δας Αγ τη Οἰποιτι Πα 
Ποϊοΐαβ αἰαὶ τη ΓΟ Γ]Ὸ8 ἴθοϊββα δραα 
ΤΔοβαφοιηοηϊοβ ἀηποίαϊιγ. ΑἰΠΘΠ]Θη- 
865 οὖ ΓΟΙῸ] ΟὙΘΘΟΙ ἸΠΐΕΥ παιιΐαβ Πᾶ- 
Ὀυΐβ886 νἹ ἀθηίαγ οὖ ΠΠΘΓῸΒ ΠΟΙΏΙΠη68. οὗ 
Οἶν 68. 108 ἢ. ]. ΟΧ ΠΌΠΊΘΙΟ τῶν πλη- 
ρωμάτων διυχ) Πα ηίτιγ, αα]!σπηαιθ 11- 
0611 βαηΐ. 1) οηηοϑίῃ. σοηΐγα Ῥοίγοίθια 
Ῥ. 1214. ῬΓΙΠΊ. ΠῚ αἰ. ηρτ στρατιώτας 
οἵ ναύτας; αἀοἰπάθ βιτητ] τηθιηογαΐ 
ἐπιβάτας, ναύτας εἴ ὑπηρεσίαν. Ρ.τ2τ6. 
8011 ἐπιβάται οἱ ὑπηρεσία ἴῃ ἰθϑίϊτηο- 
ϊατη Δα Πα πῦθγ, 566 ράα]ο ροβῦ ἴῃ 
ΘΔ θη Γ6 ΠΟΙ ΔΉ, ναῦται, ἐπιβάται 
οἱ ὑπηρεσία : ρῬοδΐίθα Ρ. 1217. πλήρωμα, 
ἐπιβάται εἴ ὑπηρεσία βΒοραγαίη Ρο- 
παηΐαν. Εχ 4αϊθιιβ 106015 τηδη]οβίπιτη 
εϑίύ πλήρωμα, ΟοπΊ (ἸΒΕΠρτα 80 
ἐπιβάταις, ΒΔ ΓΘ ῃδιΐαβ 56 Τ6- 
Τ͵ρ68. ὑπηρεσία Βιηΐ τη] Ὠ]5[}1 οἸαΒδβία- 
ΤΊ, [ἈὈΥῚ, σΟαᾺ οἵ δ᾽ πλ1 168 ΠΟΙΏΠ6Β. 
Οὐὐτὴ ν6γῸ σϑῃθ Δ 1ΠῈ Πα ν]5 πληροῦσθαι 
οὐ πλήρης ἋἸοϊταΓ, ἱπι6]Προγθ ορουίοί 
ΤῊ] 1068, ΓΟΙΠΪΡῸΒ. δ ΤΩΙ ΒΙΤΟΒ : δἴαιιθ 
1ΐα ᾿ηϊογάτιη πληρώματα τιὈ] 8018 τὴθ- 
τηογδηΐτ, αἴνοῦβα ἤδθο ρΘΠΘΓὰ ΘΟΠη- 
ΡΙθείαηθαιγ, Μα]ο Ἰρίσαν Μοτχιιβ πλη- 

ἐκ πολλῶν πληρωμάτων---τοὺς ἀρίστους 
ἐρέτας, ΡΓῸ αῦο Ρδα]Ὸ Ροϑβί εβί: ἐξ 
ἁπασῶν τῶν νεῶν τοὺς ἀρίστους ἐρέτας. 
5ΟΗΝ, 

12. ἔβαλλον] ἔβαλον Α. ΑἸά. 
ἐπήεσαν Ἰάπῃεσαν Ἀ. ΑἸα. ἐπῆσαν Ὁ. 
οὐδενὸς ἀθρόου] 5161) 1ἴΠ σΟΥΓΔΙΊΘΗ, 

ΠΟῚ σοηΐοσίι, ργοαιθαηί. 5ΟΗΝ, 4,1, 
10.): “θὰ ἅρματα διεσκέδασε τὸ ἀθρόον. 

Γοργώπας) (ΟΡρΡΌρΡΑΙη ἃ ΟΠΘΌΓΙΑ 
ΟΟΟΙΒιΠη Τηθιηογδῖῦ [)ΘΙΠ ΒΕ ΠΘΠ65 σΟΠΐγα 
Πρ ποιη Ρ. 479. 0] ΓΆΙΟΣ ἃππο- 
ὑαν]ΐ Ἰοσατα ΑΥΊΒΕΙΒ νΟ]. 2. Ρ. 459- 6. 
600. Επίατη ῬΟΙγθθπτιβ παυγανὶῦ ἤδης 
ΟἸΠΔΌΥΙΘ ΘΧΡΘα ΟΠ θπα 3» 1Ὸ, 12: Ἑἰς 
Αἴγιναν νυκτὸς καταπλεύσας, τριακο- 
σίους ἄνδρας εἴς τινα τόπον ἐπιτήδειον 
ἀποβιβάσας αὐτὸς παρέπλει οἷο. 1 ΓΘΓΠῚ, 
ΘΧ 8110 ἰογΐαβββ διποΐοσθ, παυγαῦ ᾿θἸά θα 
85... 09: Προσπλεύσας πολεμίᾳ πόλει 
νυκτὸς τοὺς πελταστὰς ἀπεβίβασε" 
αὐτὸς δὲ ἀρχομένης ἕω ἐπὶ τὸν λιμένα 
ἔπλει ἀπωτέρω τῆς πόλεως ὄντα. 'Γ- 
{τη 8. 1Ὸ : Χαβρίας ἀπὸ τῶν πεὰλ- 
ταστῶν δέκα τοὺς δρομικωτάτους ἐφ᾽ 
ἑκάστην ναῦν παρενεβιβάσατο, καὶ 
νυκτὸς εἰς τὴν πολεμίαν ἀποβιβάσας καὶ 
λεηλατεῖν τὴν χώραν ἐκέλευσεν. 1})6 
τογϊα ΠΑΡΥαΙΊΟη6 ροΐοβί [ἀτηθη ἀπ Δ ΥῚ 
ΠῸΠῚ 510 θαάθιη. [1 οοῖιβ Θηΐτα Π1Π]]118 
ΠΟΙ δ ίτι ; Βοοσηδ οοσίο θδάθχῃ δϑβῖ, 
δἴβὶ ΤΌ ΠΟμ]θίτ Π1}}1ὰ. ΘΟΗΝ, 

ἐτράπησαν δὴ] ἐτράπησαν δὲ. 
ναῦται ] ΠἸΠ6ΥῚ ΒΟ]]ΠἸοο ἐκ τῶν πληρω- 

μάτων. ΟΗΝ. 
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’ Α Ἁ ΄ , 3 

εἰρήνη, ἔπλεον τὴν θάλατταν' οὐδὲ γὰρ τῷ ᾿ΙΣτεονίκῳ ἤθελον 
ε “- , “ ; 93 , 5 Α Ἁ Ε] 

οἱ ναῦται καίπερ ἀναγκάζοντι ἐμβαλλειν, ἐπεὶ μισθὸν οὐκ 

ἐδίδου. 
2 » Ἁ ’ 

Ἔκ δὲ τούτου οἱ Λακεδαιμόνιοι Γελευτίαν αὖ ἐπὶ ταύτη 
" ’ " Α ’ Α ΄-“ ’ὔ ς δὲ ζὸ " Ἁ 

ἐκπέμπουσιν ἐπὶ ταύτας τὰς ναῦς ναύαρχον. ὡς ὃὲε εἶδον αὐτὸν 
[χ ε ΄- ες 7 (- 9 ᾽ Α ’ Ω 

κοντα οἱ ναῦυται. ὑπερήσθησαν. ὁ δ᾽ αὐτοὺς συγκαλέσας εἰπε 
γῷ ΧῚ » ΄ " Α , Α νι ΝΜ 

τοιαδε. ὦ ἄνδρες στρατιωται, ἐγὼ χρήματα μεν οὐκ ἔχων[14] 
“ ΡΝ ’ Ἁ 5 7 “τς “- ΄“ ’ 

ἥκω" ἐὰν μέντοι θεὸς ἐθέλη καὶ ὑμεῖς συμπροθυμῆσθε, πειράσομαι 
Ἁ " δ ε - ε “-“ “ χ ἡ ΕΣ 9 Ἁ “ 

τὰ ἐπιτήδεια ὑμῖν ὡς πλεῖστα πορίζειν. εὖ ο᾽ ἴστε, ἐγὼ ὅταν 
ς “ », ΕΣ ’ “Ὧν Ὁ “- ς “ εἷ ΜῸ Ἂ ’ 

ὑμῶν ἄρχω, εὔχομαί τε οὐδὲν ἧττον ζῆν ὑμᾶς ἢ καὶ ἐμαντον. τὰ 
ΒυνᾺ Ἷ ’ Α ἂ ὧᾧΨ “ ’ ’ ς “ 

τ᾽ ἐπιτήδεια θαυμάσαιτε μὲν ἄν ἴσως, εἰ φαίην βούλεσθαι ὑμᾶς 
΄σ ο᾽ ΕῚ , ΟῚ «ἱ 

μᾶλλον ἢ ἐμὲ ἔχειν" ἐγὼ δὲ νὴ τοὺς θεοὺς καὶ δεξαίμην ἂν 

13. θάλατταν αὐτὴ ἰαοιηᾶ οΟοἴο να] 
ΠΟΥΘΙῚ 11 Θγάσπ οἵη. Β., τὴν θάλατ- 
ταν 1)., 41 Ὀ8Β ΡΟμΪΐ Βθαθη8 οὐδὲ, 
νΔΟΟ ἸηΐΘΙ ὉΓΓΤΠ 16 Το]]οΐο Βραΐϊο 
οοἴο ἔογθ 1 ογασιτῃ, δῷ Υ. 

᾿Ετεονίκῳ ) 1)εΙ ποθ Ρ5. δχοὶ 1586. νϑὺ- 
Ῥυτὴ πείθεσθαι αυὺ ὑπακούειν ραΐαθαΐ 
ΘΘΡἤδπτι8, δϑϑθηθθηῖθ Μὸοτο, αὶ 
ἐμβάλλειν ἸπίογρΓθίαυΣ ἸΥΥΊΟγ 6 ἔπη, ἠἢο- 
ϑέθηιν, Οὕτη 1 νΘΥΒΙΟῚΘ ΡΙΓΟΪΚΠΘΠΊΘΙῚ 510 
παῦο5 Ἰηρτγϑαϊ, ατιαϑὶ Ἰθρδίτι ΒΟΥ ρύΠὶ 
ἐμβαίνειν. Ναιΐαβ ΥΘΙΏΙρ ΓΘ 1086 ἃρ- 
που Μοτὰβ ἴῃ [πα]ο6 5} νοςδ ἐπι- 
βάται : αυομηοᾶο ἸριθαΓ ἰΤΓΌΘΓΘ 1ἢ 
Ποβίθιη ἋἸοὶ ροββιιηᾷ ὃ ϑιβα ὙΘΙΏ]ρ 88 
αἸσαπίον ἐμβάλλειν, Ἰτηρ6] 16 Γ6 ΓΘ ΠΊΟΒ. 
Τ1τὰ ΑὐἸβίορῃμαπθβ Εχαϊδ. ν. όο2 : Εἶτα 
τὰς κώπας λαβόντες---ἐμβαλόντες. [Ι͂ῃ 
Πδη1β ᾿αοαγ ΒδοσῆτιΒ ὙθΙηρΆγΘ ; οἵ 
ΟσΠ 1086 Ἰηἰουτορσοῦ ν, 205: Πῶς δυ- 
νήσομαι ἐλαύνειν ; τοδροπαού ΠΔΤΟΗ ; 
Ῥᾷστ᾽, ἀκούσει γὰρ μέλη κάλλιστ᾽, 
ἐπειδὰν ἐμβάλῃς ἅπαξ. ἰροιαγ Π1Π1] 
ἀδοβϑύ ροβύ ποιηθῃ Εΐθοηϊοι. 5ΟΗΝ. 

ἤθελον οἱ ναῦται] ἤθελ Β. ἤθελον Ὦ. 
αὐτὴ Ἰδοῖιηα ΠΟΥΘΠῚ ν 6] ἄδοοιη ΠΠ{τ6γ8- 
ΤΠ, ἤθελον ὑπακούειν Ν'΄., ΟΠΊ1580 οἱ 
ναῦται, 5106 ἰδοιιηδᾶ. 

ἐπεὶ μισθὸν οὐκ ἐδίδου) οὐκ ἐδίδου 
Β.10. ροβύ Ἰασιπατη ἰγθάθοϊπη Ἰι{{6γ8-- 
γα τη. ἐπὶ μικρὸν οὐ αἰδίδου Ἐδ. ἸασΠδτα 
ῬΙῸ Π15 ἐπεὶ---ἐδίδου Ὠαρος Υ. 

Λακεδαιμόνιοι οΟἸη. οὕὑτη Ἰαοαπᾶ {Γ6- 
ἀθοὶπὶ ἔεγθ 1 ογάσατη Β.0). 6 Υ. 
νἱάθ ρᾶι}]1οῸ ροϑί. 

αὖ) οὖν 1). ἐπὶ ταύτῃ ἀε]οῖ [,ΘοΠοΕ]. 
ἐπὶ ταύτας τὰς ναῦς οτη. })., 4πὶ ἐκ- 

πέμπουσι, αὕτη ἰδοιπᾶ Οοὖο 116 ΓΑΙ ΠΏ, 
ὍΠ8 οαπ ἐκπέμπουσιν Β. αὐτὰ Ἰδοιηδ 

᾿πυθγάγαπι χαϊηθοΐπι. Ν΄. ἀαΐθηη ἢδος 
ΟἸΩΗΪ 516 : ᾿Εκ δὲ τούτου οἱ μὲν Λακε- 
δαιμόνιοι εἰδότες καὶ πρότερον ὄντα 
ἄριστον Τελευτίαν καὶ αὖ ἐπὶ ταύτῃ τῇ 
πράξει ἁρμόδιον ἐκπέμπουσι ναύαρχον 
ὡς ἡγησόμενον τοῦ ἐν Αἰγίνῃ ναυτικοῦ. 
τοῦτον ἰδόντες ἥκοντα πάντες οἱ ναῦται 
ὑπερήσθησαν. ὁ δ᾽ αὐτοὺς ἀσπασάμενος 
καὶ συγκαλέσας εἶπε τοιάδε. Ἐξρο φαοὰ 
ΟἸΙΠῚ σΟΠ]Θοογατη Τελευτίαν αὖ ἐκπέμ- 
πουσιν ἐπὶ τὰς ταύτῃ ναῦς ναύαρχον, 
Ἶᾶτη ΠΟ ΒῈΠΠΟΘΙ6 Ῥαΐαν! δα σϑϑίι- 
πα πτη Ἰοσυτη σΟΥΓΡ ΠῚ. 

δὲ εἶδον αὐτὸν οτη. Β.}). οσὕτη Ἰδοιηᾶ 
αποαθο!π 11Π{{6 ΓΔ ΓΙΙΠΊ. 

ναῦται Β.Ο.) ΕΚ ἘΠ1. ν. Οείοτι στρα- 
τιῶται. 

ὁ δ᾽ αὐτοὺς] αὐτοὺς Β.}). ροβὲ Ιδου- 
ΔΙῚ ΟΟοΐο ν6] ἤόνεῖη ΠἸ{ ογαγαιη. [)6 
Υ. νιαθ ρβᾷ1.110 δηΐθ. Ἴπη συγ. ΡΙῸ 
ἔυγ. Β.}. 

14. θεὸς] ὁ θεὸς Ὦ. 
συμπροθυμῆσθε] συμπροθυμεῖσθε 

Α.Β.Ὁ.Ε. συμπροθυμεῖσθαι Ἰὰ. 
πλεῖστα] πλεῖστον Ἐ.. 
εὖ δ᾽ ἴστε] 3, 5.11: Εὖ ἴστε, ἀναφα- 

νήσονται᾽ ἨΊΘΓ. 11,15: Εὖ ἴσθι, κε- 
κτήσει. 
ὲ ἐγὼ ὅταν ὑμῶν Β.0.Ε.1.ν. Οείοτι 

ὰ , ὅταν ὑμῶν ἐγώ. 
εὔχομαί τε Β. ΕΗ... Οείοιι 

εὔχομαι. 
οὐδὲν] ὅπως ὀὐχ Υ. 
ἢ οἷα: ἢ: 
θαυμάσαιτε 1).Ἐ, (ὐδίεΥἹ θαυμάσετε. 
μὲν ἂν ἴσως 1).Η Τ᾿. εὐ Θραῖϊο Ἰηΐου 

μὲν εἴ ἂν Τα]]οΐο, ἴῃ 4110 ΘΡαβα μη μὲν 
νῈ] ἂν ταοροίίαη, Β. Οἴει μὲν 
ἴσως. 



ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΝ ΗΙΒ51. 6Η. 908 Α.Ὁ6. 

᾿] Ἀ ΄σ ’ὔ ς ’ », «ἵ ς ““ ’ ’ Ψ 

αὐτὸς μᾶλλον δύο ἡμέρας ἄσιτος ἢ ὑμᾶς μίαν γενέσθαι ἣ γε 
ν ’ π  ,. ΚΙ ΟΟν , δή οι , ς ἰ “ 

μὴν θύρα ἡ ἐμὴ ἀνέῳκτο μὲν ὀήπου καὶ πρόσθεν εἰσιέναι τῷ 
Ν᾽ ’ " “- ἢ , ἐς δὲ , “΄“ Ὁ“ δ“ ε “- λὺ 

15 δεομένῳ τι ἐμοῦ, ἀνεῴξεται δὲ καὶ νῦν. ὥστε ὅταν ὑμεῖς π' ἡρη 
’  ἶ Α 

ἔχητε τὰ ἐπιτήδεια, τότε καὶ ἐμὲ ὄψεσθε ἀφθονώτερον διαι- 
, ἐλ , " ς- ι , ι ἢ ι 

τώμενον᾽ ἣν δὲ ἀνεχόμενον με ὁρᾶτε καὶ ψύχη καὶ θαλπη καὶ 
-“- “ ’ .- 

ἀγρυπνίαν, οἴεσθε καὶ ὑμεῖς ταῦτα παντα καρτερεῖν. οὐδὲν γὰρ 
3 Α “ἢ ’ νῦν, “ΕΓ τ ΄“-Ἡ "5 ὦ) τ , 

ἐγὼ τούτων κελεύω ὑμαὰς ποιεῖν ἵνα ἀνιάσθε, ἀλλ᾽ ἵνα ἐκ τούτων 
" 

ὦ ἄνδρες 16 ἀγαθόν τι λαμβάνητε. καὶ ἡ πόλις δέ τοι, ἔφη. 
ι ς ς ’; εἴ ὃ “ δ ’ ο Ὁ ΜΚ Φ 

στρατιῶται, ἡ ἡμετέρα, ἣ δοκεῖ εὐδαίμων εἶναι, εὖ ἴστε ὅτι 
Α, Ἕ -. 

τἀγαθὰ καὶ τὰ καλὰ ἐκτήσατο οὐ ῥᾳθυμοῦσα, ἀλλὰ ἐθέλουσα 
Α - Α ὃ ’ὔ « “4 δέ Α ε - κω “3 κ 

καὶ πονεῖν καὶ κινϑυνεύειν, ὁπότε δέοι. καὶ ὑμεῖς οὖν ἦτε μὲν 
Α ’ ς 9 Α δ 9, ὃ " Η͂ “ Α -- 

καὶ πρότερον, ὡς ἐγὼ οἶδα, ἀνόρες ἀγαθοί νῦν δὲ πειρᾶσθαι 
ἣ Πὰν ᾿ ἱ θ ο᾽ 95 δέ Α “ εοῶ 

χρὴ ἔτι ἀμείνονας γίγνεσθαι, ἵν᾽ ἡδέως μὲν συμπονῶμεν, ἡδέως 
“σ᾿ ’ Ν Ἁ 

17 δὲ συνευδαιμονῶμεν. τί γὰρ ἥδιον ἢ μηδένα ἀνθρώπων κολα- 
’ »". »" 

κεύειν μήτε ὔλληνα μήτε βάρβαρον ἕνεκα μισθοῦ, ἀλλ᾽ ἑαυτοῖς 
ς ᾿ Ω νον , ἢ Α “ Ψ Ἷ 
ἱκανοὺς εἶναι τὰ ἐπιτήδεια πορίζεσθαι, καὶ ταῦτα ὅθενπερ καλ- 
Ἄ, Ξ ς ’ . ἊΣ ᾿ Ἁ ἴω λ ᾽ ᾿] θ ᾿ χ 

ἰστον; ἡ γάρ τοι ἐν πολέμῳ ἀπὸ τῶν πολεμίων ἀφθονία εὖ 
37 Δ Ὁ ’ Ν Ψ, λ ᾽ “ ς ’ 

ἰστε τι αμα τροφήν τε καὶ εὐκλειαν εν πασιν ἀνθρώποις 

; 

παρέχεται. 
ὴ ; κ᾽ ἢ ε δὲ , " ’ ’ 

μὲν ταῦτ᾽ εἶπεν, οἱ ὃὲ πάντες ἀνεβόησαν παραγγέλλειν [15] 18 
δ ἵ, ω ε ’ 

ὅ τι ἂν δέη, ὡς σφῶν ὑπηρετησόντων. 

ἐν] μὴν Β. 
αὐ κι σ ΕΒ. Ἢ .1.Ν. ἀνεῴξετον 

ΒΒ. (ὐδίετὶ ἀνέῳκται. “ΑἸ νο]αθγαηΐ 
ἀνοίξεται ὃ" 5ΟΗΝ. ᾿Ανεῴξεται οοτη- 

Ραγαηάιτιπι ἔογτη8 ἡρήσεται ἀρ Ρ]αΐ. 
Ῥγοίαρ. Ρ. 3538 Ὁ, εἴ ἠτιμώσεται ἀρυὰ 
Τοιηοβίῃ. Ρ. 432, 17. 4185. 6Χχ ΠΡ ΓΒ 
τϑ οὐ θ8 τϑϑεταΐαβ δα ν᾽ πα] σδ τιπῈ 
Γαΐατὶ (οΥῸ ἀπρτηθηΐατη [θη ΡΟΥΆ]8 
Δαμιθαὶϊς Βυϊτηδπηιιβ (ἀτατητηδῖ. νο]. 
2, Ῥ. 423 64. ργ. ΑἸ]ϊοσαὶ ΠΟ ηρτο- 
ῬΔ 1115 ἔογοῦ ϑο μΠΘ᾽ ἀΘΥῚ Βα ΒΡ 1ο10, Φ ΠῚ 
ΠῸΠ ἰπέγθαιθηβ ἴῃ ΠΙὈΥῚΒ νἹδ πὶ 5: 
ἀνεῳ-- ῬτῸ ἀνοι--, αἱ ἀνεῳχθέντος ἀρτιὰ 
ΤΠ 1 701..2. 12. Ῥ. 2.9. 20 ἀνεῳχθεισῶν 
ἀρ Φοδηηθα [μἅτπ|0. 1)6. ΤηΔρΊΒΙΓ. 
οι. 1, 20, Ρ. 40, 1ο, οἷ 4110]. 

15. οἴεσθε) Ο. δὰ 4, 1. 4. 
γὰρ ἐγὼ Β.).Η.1. Οδἴοτ! γάρ. 
κελεύω] κελεύων (Ὁ. 
τό. τοι, ἔφη, Β..Η.Ὁ. τι Ε, Οδἴουῖ 

τοι. 

ἣ δοκεῖ εὐδαίμων εἶναι Β.Ο. Ὁ ἙΠΥ. 
ὁ αυὶ ἡ ΒΤ. (οι. ἣ εὐδαίμων εἶναι δοκεῖ. 

τἀγαθὰ Β.Ὁ) ἘΝ. Οεἰοτὶ τὰ ἀγαθά. 

ὁ δὲ τεθυμένος ἐτύγ- 

τἀγαθὰ καὶ τὰ καλὰ] ΕΟΥΓΗΛ]ΔΠ. Πδης 
ΟΥΪΒ [ΔΟΟΠΙΟΙ ΡῬΓΟΡΥΊατα {1586 νυ] ουὶ 
τηοπαῦ ΟἹ ἤτιβ, σοι ραύδηβ Ρ]αϊοηϊοὶ 
ΑἸΟΙΡΙΔα18. 2. Ρ. 148 ΟἉ, υδὲὶ ρυβοδί- 
ΟἾἾΒ. Β0]Θ 18 ναθα βιπῦ: Τὰ καλὰ 
ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς τοὺς θεοὺς διδόναι 
σφίσιν αὐτοῖς. ΒΟῊΝ. 

Τ7. συμπονῶμεν εἴ συνευδαιμονῶμεν] 
ΓΔΌΥῚ ξυμπονῶμεν εἰ ξυνευδαιμονῶμεν 
ΡΥΓδθίοι Ν΄., φὰ] ξυνευποιῶμεν οἱ ξυνευ- 
δαιμονιῶμεν (81ς.) 

μισθοῦ] ἐμοῦ ΑἸά., σοΥτσο θα Η.1. 
ἕνεκα θ.Ο. ἘΠ-“Κν. Οὐδθίοιϊ εἵνεκα. 
ὅτι ἅμα τροφήν τε καὶ εὔκλειαν] καὶ 

ὠφελειαν ἱκανὴν καὶ εὔκλειαν Υ. 
18. εἶπεν] εἴπεσι ἘΪ. 
δέῃ Β..Ε.1.Ν. Οὐδίθεὶ δέοι. 
ἅπερ καὶ ὡς ἐμέλλετε] ϑἰΘΡΠδητΙΒ τηᾶ- 

Ἰεθαΐ ὡς, 510, Πος 56η811: ΘαἸζ6 Θὰ, τιδ6 ν 6] 
516 ΠΟ] 16. ΒΌΓΗΕΙΓΙ ογαῖ58. υϊραΐα 
[ἄτηθη ἰΐα ροίοθϑί ἀθίθπαὶϊ, τὶ ἐμέλλετε 
γτϑροίθπασμη δῖ δα ἅπερ οἷ δα ὡς, ατ186- 
σαπαῖδ οὐ φποιποαοσαπατιιθ βάθυθ νοὸ- 
Ἰοθαί5. 5ΟΗΝ. ϑουιρδὶ ὥσπερ καὶ 
ἐμέλλετε. Το. 4, 93: Τεταγμένοι 
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2Οἐννοηήσατω τὸν ἀναλογισμοὸν αὐτοῦ. 
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“- ᾿ 

χανεν" εἶπε δὲ, ΓΑ γετε, ὦ ἄνδρες, δειπνήσατε μὲν. ὥσπερ καὶ 
ἅ ἀξ ’ , “ ε ’ κ᾿ 
ἐμελλετε" προπαράσχεσθε δέ μοι μιὰς ἡμέρας σιτον. 

» 

εἐπείτα 

ὦ ον Ἁ ΄σ ὌΝ ’ Φ ᾽ὔ ,᾽ θ 0 Ν 

δὲ ἤκετε ἐπὶ τας ναὺς αυτικα μαλα, ὅπως πλεύσωμεν ἐνθα θεὸς 

ἐθέλει, ἐν καιρῷ ἀφιξόμενοι. ἐπειδὴ δὲ ἦλθον, ἐμβιβασάμενος [16] 
9 Α ᾿] Ν “ ΒΩ Ἁ " Ἁ ’ ζω ἾΑΘ , 

αὐυτοὺυς εἰς τὰς ναὺς ἔπλει νυκτος εἰς Τον λιμένα τῶν ῃηναιων, 

νι Ἁ ς ’ Ἁ ’ "5 ἴω Α δὲ 

τοτὲ μὲν ἀναπαύων καὶ παραγγέλλων ἀποκοιμάᾶσθαι, τοτε ὁὲ 

κώπαις προσκομιζόμενος. εἰ δέ τις ὑπολαμβάνει ὡς ἀφρόνως 

ἔπλει δώδεκα τριήρεις ἔχων ἐπὶ πολλὰς ναῦς κεκτημένους, 

ν ; κ Ε)4 Ἁ ᾿ Δί ’ Ἁ ἈΝ 3, ΄. ’ 

ἀμελέστερον μεν ἐχεῖν τοὺς θηναίους περὶ τὸ ἐν τῷ λιμένι 
᾿ ,ὕ " , Ἶ “ὃν ἀ ΤῊΝ , - σι 

ναυτικὸν ᾿οργώπα ἀπολωλότος" εἰ δὲ καὶ εἶεν τριήρεις ορμοῦσαι, 
" ’ 6 ᾽ Ζυρν ἸΡ “ ἾἌ ͵ ΕΣ “- 

ἀσφαλέστερον ἡγήσατο ἐπ᾽ εἰκοσι ναῦς ᾿Αθήνησιν οὔσας πλεῦσαι 

ἢ ἄλλοθι δέκα. 
᾿ ᾿ Ν 5 ἢ Φ Ἂ γς- Υ ϑ᾽ 

τῶν μὲν γὰρ ἔξω ἡδει ὅτι κατὰ ναῦν ἔμελλον 
ε κ - ἣ ἐν ΘΝ 5 Ψ ε ᾿ 

οἱ ναυήται σκηνήσειν. Τῶν ηνησιν εγίγνωσκεν Οτι οἱ μεν 

τριήραρχοι οἴκοι καθευδήσοιεν, οἱ δὲ ναῦται ἄλλος ἄλλη σκηνή- 

σοιεν. 

κα ’ “ ἢ ε ’ ρ ἃ αι 
ῃ εξ στάδια τοῦ λιμένος, ἡσυχιαν εἰχε καὶ ἀνεπανεν. 
ε» ΠΡΟΣ πε έθνς ἘΠΝῚ ς ὯΝ ᾽ , 
ἡμέρα ὑπέφαινεν, ἡγεῖτο᾽ οἱ ὃε επηκολούθουν. 

ἔπλει μὲν δὴ ταῦτα διανοηθείς" ἐπειδὴ δὲ ἀπεῖχε πέντε[τ8] 

ὡς δὲ 
᾿ , 

και καταδύειν 

᾿ 3 " , - δὲ ’ “ ς “ 

μὲν οὐκ εἴα στρογγύλον πλοῖον οὐὸε λυμαίνεσθαι ταῖς ἑαυτῶν 
Νὰ " ’ὔ ’ ὃ ςε “- ᾽ὔ ΄ι 

ναυσίν εἰ δὲ που τριηρή ἰόοιεν ορμουσαν, ταύτην πειρᾶσθαι 
Ε “-“ νΝ Α Ν “- Α ’ “5 ’ 

ἄπλουν ποιεῖν, τὰ δὲ φορτηγικα πλοῖα καὶ γεμοντα ἀναδουμέ- 

ὥσπερ ἔμελλον. ἼΑπερ εἴ ὥσπερ σο0η- 
αδβα 515 ἀραα δίοθοατχῃ ΕἾΟΥ. νο]. 3, Ρ. 
415. 508, οἷ 4110]. 

προπαράσχεσθεβ.1).Ν᾽ .-προπαρέχετε 
Ἐ. Οὐδἴθιὶ προπαράσχετε. “δ εΥθᾶ 
δαης Πα Θηΐ ΒΘΏΒΈΓΠῚ : ΡΥΘΘρΡαγαΐθ δία 
ὍΠᾶ ΟαΡΙΐΘ. γ 5. πΠῖτι5. αἸδὶ οἰρυτη. 
ΘΟΙ]ΠΙσοῦ ἢ ΘΧΡΘαΙ ΠΟΙ 6ΠῚ ΒΘ 6015 αἸ6] 
οἰθατα βθοῦμη ἔθυσα [προ τη] ]θτη.᾽ἢ 
5ΟΗΝ. 

ἐθέλει Ὁ... ἐθέλῃ ΒΝ. ει. ἐθελοι. 
19. αὐτοὺς βεγνανὶΐ Β.., οὁπ1. οΘἴατ]. 
νυκτὸς τῆς νυκτὸς Ἀ. 
πτοτὲ---τοτὲ] τότε---τότε Β. 
προσκομιζόμενος] προσκοιμιζόμενος 

ὑπολαμβάνει Β.Ο.Π .Ἐ ἘᾺΝ. Οὐ εἰουὶ 
ὑπολαμβάνοι. 

20. ἐν τῷ λιμένι] ἐν λιμένι Υ. 
ἄλλῃ σκηνήσοιεν)] ἄλλοθι συσκηνή- 

σοιεν Υ. 
21. μὲν δὴ Β, Ο(Οὐδίοεϊ μὲν. 
ἐπειδὴ Β.). (ὐδίοιυι ἐπεί. 

ἀνέπαυεν] ἀνέπαυσεν Β.Ἐ}.1. 
ὑπέφαινεν ὑπεφαίνετο 1). ἀπέφαινεν 

Ε-. ἐπέφαινεν Ἐ. 
ἐπηκολούθουν Β.Ο.Π.Ε. (δίοσι 

ὑπηκολούθουν. 
οὐκ] οὐδὲν 1... ““νεῖ.᾽ δρυά δίε- 

ῬΒΔΠΙη ἴῃ τηδγρ'. 
στρογγύλονπλοιον Β.Ο.Π ἘΠῚ. (ὐδίονϊ 

στρογγύλωνπλοίων. ““Ναν!ρία τοίαπάα 
6586 Τηθγοδίουϊα, ΠῚ Ὀ6]116α, {δ ]0Π- 
58 οὐδηΐ, Θχ 50}0]. ΤΠ πογά. 2, 97. 8α- 
Τηοηαϊύ Μοχιβ: δα {Πρἰαπιπ δα 
1ομηοβίμθηθιη οοπίγα [μδρ΄. Ρ. μού, 
23, ὍὈΙῚ Ιρ886. ογαΐου" στρογγύλον [)1ο- 
ΠἾ5. πλοῖον 1)]ΟΠΥ 511 ὑΠἸΓΘΠ1 118 ΟΡΡΟ- 
τι  ΠΒΟΝΝ: 

ταύτην) ὅ.61}]. εἴα. (ὐοηῇ. Α]ΟΚοπδγ. 
84 Ηετγοαοίμμπη. 7, το4 οχίγ. : Νόμος 
οὐκ ἐῶν φεύγειν οὐδὲν πλῆθος ἀνθρώπων 
ἐκ μάχης, ἀλλὰ μένοντας ἐν τῇ τάξι 
ἐπικρατέειν ἢ ἀπόλλυσθαι. (ΗΝ. 

ἄπλουν] ἔκπλουν Ἐ', ΑἸά4., σουτῖρ. 1. 
ἀναδουμένους ἐκέλευεν Ν. 

ἐκεῖνος γὰρ ἐνόμισεν [17] 



22 

Ἁ ς “-“ ς “ “ «ς ’ 

23 καὶ ἱππεῖς. ὡς τοῦ Πειραιῶς εαλωκοτος. 

24 τὰς δὲ καὶ ἐμπολῆς, ἔλαβε. ταῦτα δὲ ποιήσας ἀπέπλευσεν εἰς [21] 

2170 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΙΒ ΗΙΒ5Τ. 6Η. 

», "᾿ ἢ ᾿ “- , ᾽ " - δύ 
νους αγειν ἔξω, εκ δὲ των μειζόνων ἐμβαίνοντας οπου ουναιντο 

τοὺς ἀνθρώπους λαμβάνειν. 
- ᾿ ΠῚ ἂν κ᾿ δὲ 
ἦσαν δὲ τινες οἱ καὶ ἐκπηδήσαντες 

“- ο Ἁ ’ 

εἰς τὸ Δεῖγμα ἐμπόρους τέ τινας καὶ ναυκλήρους συναρπάσαντες 
ς Ὶ ΄ ᾿ ’ 

εἰς τὰς ναὺς εἰσηνεγκαν. 
«ς )] Α “ ς᾽ 7 

οΟ μεν δὴ ταῦτα επεποιήκει. 

᾿Αθηναίων οἱ μὲν αἰσθόμενοι ἔνδοθεν ἔθεον ἔξω, σκεψόμενοι τίς 
Α Υ 

ἡ κραυγὴ, οἱ δὲ ἔξωθεν οἴκαδε ἐπὶ τὰ ὅπλα, οἱ δὲ καὶ εἰς ἄστυ 
»»-» ’ -“ »-" 

ἀγγελοῦντες. πάντες δ᾽ ᾿Αθηναῖοι τότε ἐβοήθησαν καὶ ὁπλῖται 

Ξ ΟΣ ᾽ ᾿ κ - ἈΝ , 
ἀπεστειλεν εἰς Αἴγιναν, καὶ τῶν τρίιηρων τρεις 2) τεττάαρας 

- ϑ9ι - Ἁ Ε ’ Ἁ Α 

συναπαγαγεῖν εκελευσε, ταῖς δὲ ἄλλαις παραπλέων παρὰ τὴν 
ῇ “ ’ Α Α Α 

᾿Αττικὴν, ἅτε ἐκ τοῦ λιμένος πλέων, πολλὰ καὶ ἁλιευτικὰ 
", κ Ε 9 ΄, ᾿ ’ αἰ " 
ἔλαβε καὶ πορθμεῖα ἀνθρώπων μεστα, καταπλέοντα ἀπὸ νήσων. 

Α ’ ’ , ’ ’ 

ἐπὶ δὲ Σούνιον ἐλθὼν καὶ ὁλκάδας γεμούσας τας μὲν τινας σίτου, 

Αἴγιναν. καὶ ἀποδόμενος τὰ λάφυρα μηνὸς μισθὸν προέδωκε 
ω ; Ἁ ᾿ Ἁ Ἁ ’ ’ “ 

τοῖς στρατιώταις. καὶ τὸ λοιπὸν δὲ περιπλέων ἐλάμβανεν ὅ τι 
δ᾽ Α κ ΡΥ ; ν -“ιν» ᾿ ἢ 
εουναττο. καὶ Ταῦύυτα “ποιων πλήρεις τε τὰς ναὺς ἔτρεφε και τοὺυς 

στρατιώτας εἶχεν ἡδέως καὶ ταχέως ὑπηρετοῦντας. 

ὋὉ δὲ ᾿Ανταλκίδας κατέβη μὲν μετὰ Τιριβάζου διαπεπρα- [22] 

γμένος συμμαχεῖν βασιλέα, εἰ μὴ ἐθέλοιεν ᾿Αθηναῖοι καὶ οἱ 

ἄγειν ἔξω Β.Ο.Ὁ .ΕἘ Ν. Οείοτὶ ἔξω 
ἄγειν. 

ἐκ Α. εἰς Β5ΙΟ ΕΝ. Οὐρίου ἐς. 
Δεῖγμα] 1ὉὈ1 π᾿ 5111} ἔαοϊπουα Α- 

Ἰοχδπᾶθσ ῬΠρυθοιιΒ ταριθθαΐ τὰ χρή- 
ματα ἀπὸ τῶν τραπεζῶν, παγταηΐα Ρο- 
Ἰγθπο 6, 2, 2. Οὐοηΐ. ΗδτΓροογδίϊοῃ. 
5ΟΗΝ 

συν. ῬΤῸ ξυν. Β.}. 
22. ταῦτα Β.}).Υ.. ταῦτ᾽ Εἰ. (ὐδίοτῖτοι- 

αῦτα. 
ἐπεποιήκει] πεποιήκει Ἐ. 
ἔξω] ἔξωθεν 1. 
σκεψόμενοι ΘΓΘΡΠδητι8β. 

πτόμενοι. 
28. τὰ μὲν πλοῖα ΒΟ. .Β. 1. 

(ὐβίθιὶ τὰ πλοῖα μὲν. 
τριήρων τριηρῶν Β. 
ἁλιευτικὰ Β.1).Ε.1.. Οδίετϊ ἁλιευ- 

τικὰ πλοῖα. 
συν. ΡΓῸ ξυν. Β.Ὦ. 
πορθμεϊα] πορθμείων Υ. 
τινας] τινος 
24. μηνὸς μεαϑὸν ΒΙΟΏΕΙΝ. Οε- 

ΤΑΡυὶ σκε- 

[61] μισθὸν μηνός. 
λοιπὸν δὲ Β.Ο.Ν, Οὐ εἰογὶ λοιπὸν 

δή 
περιπλέων] ὅποι πλέων ΝΥ. 
ἐλάμβανεν ΒΒ. ἘΕΤΟΥ. 

νον (Ὁ. (ὐδίουὶ ἀπελάμβανεν. 
ἐδύνατο Β. ". Ει. Οείογι ἠδύνατο. 
πλήρεις τε τὰς ναῦς ] 1. 6. τὰ πληρώ- 

ματα τῶν νεῶν ἔτρεφε, ἃιιΐ ἐπλήρωσε 
τὰς ναῦς καὶ ἔτρεφε. ΞΟῊΝ. 

25. κατέβη μὲν] κατέβη Υ. 
νρδ φεῦ Τηριβάζου ῃ. 
συμμαχεῖν] σύμμαχον Β. συμμαχεῖν 

1). δα άθιη τπᾶηὰ. Εϊ εὶς . σύμμαχον. 
ξύμμαχον 1. (ὐδἰοΥὶ ξυμμαχεῖν. ὸ ϑϑά 
Στ᾿ Ὁ. .3...181 Διαπεπραγμένοι εἰσὶ 
ζημιωθῆναι σφᾶς αὐτούς. ΡΊυτα οχ- 
δα ρ]α παροὺ [θχίοοη ϑέπγζὶ. (6- 
[ογατη Απίδ]οϊδτη τορϑτῃ 86 11586, τὶ 
Ρουἤσογοῦ Ῥϑοθιη, 6χ γ ΥθῸ κατέβαινεν 
ν αἱ Ἰδοΐογοβ ᾿πίθ ]Προσο Χοπορθῃοη. 
ΗΝ. 
συμ. ῬΥῸ ξυμ. Β.}. 

ἐλάμβα- 

Α.6. 

τῶν δὲ [19] 

ὁ δὲ τὰ μὲν πλοῖα [20] 



ἘΠῚ ΥΟΙΘΑΡΟῚ: 2171 487. 
Φ 

σύμμαχοι χρῆσθαι τῆ εἰρήνη ἡ 
’ Ἁ “ Ἁ - :] ᾿] ’ ςε Ἦν ’ 

κόλοχον σὺν ταῖς ναυσι πολιορκεῖσθαι ἐν Αβύδῳ ὑπὸ [φικρα- 

αὐτὸς ἔλεγεν. ὡς δ᾽ ἤκουσε Νι- 

τους καὶ Διοτίμου, πεζῇ ᾧχετο εἰς ΓΑ βυδον. ἐκεῖθεν δὲ λαβὼν τὸ 

ναυτικὸν νυκτὸς ἀνήγετο, διασπείρας λόγον ὡς μεταπεμπομένων 

τῶν Καλχηδονίων' ὁρμισάμενος δὲ ἐν ΠΠερκώτη ἡσυχίαν εἶχεν. 

26 αἰσθόμενοι δὲ οἱ περὶ Δημαίνετον καὶ Διονύσιον καὶ Λεόντιχον [22] 
Α ’ ΕΣ 9 Ἁ Α 9 Ἁ ’ Η « 5 93 Ά 9 - 

καὶ Φανίαν ἐδίωκον αὐτὸν τὴν ἐπὶ ΠΓροικοννήσου" ὁ δ᾽, ἐπεὶ ἐκεῖ- 
,) 

νοι παρέπλευσαν, ὑποστρέψας εἰς Αῥβυδον ἀφίκετο" ἠκηκόει γὰρ 
» κ “ 

ὅτι προσπλέοι Πολύξενος ἄγων τὰς ἀπὸ Συρακουσῶν καὶ Ἶτα- 
΄“ 4 

λίας ναῦς εἴκοσιν, ὅπως ἀναλάβοι καὶ ταύτας. ἐκ δὲ τούτου 

Θρασύβουλος ὁ Κολλυτεὺς ἔχων ναῦς ὀκτὼ ἔπλει ἀπὸ Θράκης, 

27 βουλόμενος ταῖς ἄλλαις ᾿Αττικαῖς ναυσὶ συμμίξαι. ὁ δὲ ᾽Αν-[24] 
’ 3 Ἁ 3 “ «ς ΒΝ ’ὔ Φ«“ ᾿΄ ’ 

ταλκίδας, ἐπεὶ αὐτῷ οἱ σκοποὶ ἐσήμηναν ὅτι προσπλεοιεν τριή- 
3 Ἁ 3 , Α ’ ς ’ ΄“ νὴ 3 

βεις ὀκτὼ, ἐμβιβασας τοὺς ναύτας εἰς δώδεκα ναῦς τὰς ἄριστα 
,ὔ Α ’ὔ ’ ΕΣ 9 .“ " 

πλεούσας, καὶ προσπληρώσασθαι κελεύσας, εἰ τις ἐνεδεῖτο, ἐκ 
“. ; ι ’ὔ ς δύ “ ; ᾽ Ἁ 

τῶν καταλειπομένων, ἐνήδρευεν ὡς εὐὐνατο αφανέστατα. ἐπεὶ 

σύμμαχοι χρῆσθαι τῇ εἰρήνη] σύμ- 
μαχοι ποιεῖσθαι τὴν εἰρήνην Κ΄. 

Νικόλοχον] Νικόλοχος ΟΕ. ΑἸ. 
κόλοχον οὑπΠ ἰδοιπδ ΟΠ]. Υ. 

Διοτίμου) [ἀδ6πὶ 6586 νἱάθίτι αι 1 
ΤΌΠΠΟΥΓ Ρθουϊαίι8 ἃγρτδραΐ, δοίοιθ 
Πγϑῖὰ Ὁ. 652. Νδϑοῖο δὴ αν ΥΒ8 
 ιούτηιιβ ΑΘ ΠΑΓΠΘΠ515, Θτ [6Π1Ρ0- 
ΤΊ ὈΥΤΔΠ ΠΟΙ 20 δϑϑιρηδί ᾿ γ8185 
Ρ. 881. ΞΟῊΝ. Οὐοπῇ. ΟἸιπίοη. Κ᾽. Η. 
Δα ἃ. 488. 

εἰς Β.(0.0.Ε. ὡς Α]α. (Οὐδί(οΙ ἐς. 
Καλχηδονίων] [Δ0τὶ Χαλκηδονίων. 
ὁρμισάμενος] ὁρμησάμενος Ἐ᾿. 
Περκώτῃ Β. (είεγ! Περκώπῃ. “Καορ- 

ῬΘηιι5 βου οτΘ Ἰοὺ Περκώτῃ, 4180 
ἔουτηα 8}101 οσουγτ. Τοσαμῃ Αϊγαθο- 
Π]15 12, Ρ. 500. ὅτι πάλαι μετωνομάσθη 
Περκώτη τητιαἴτιπη ἔπ]5586 σθηβοῦ ἃ 
ΒΟΙΟ]0 εχ ϑίθβρῃαμπο ΒυζΖαπίϊο, (αὶ, 
Περκώτη, Ἰηηαϊΐ, καὶ πάλαι Περκώπη, 
ΘΘΡΠΔητΠ ΨΘΙῸ ν]]ο0 βουρίαγο ἀ6- 
σθρίσχῃ ἔπ1586. ΤῸ νθγῸ ναθ 46 Περ- 
κώπῃ ΔηΠοίδιΠΟΠΘπΊ ΝΥ 6Θ558611011] δά 
Ηετγοἀοίΐυμη 5. 117. ΞΟΗΝ. 

26. Δημαίνετον ΒΒ.) Εν, Οὐδΐευϊ 
Δειμαίνετον.. 

Φανίαν] Φαινίαν Β.).ΕῸΥ. ΑἸά. Φε- 
νίαν ἘΠ. 'Ταοϊίο οοττοχὶς ϑίθρμδηιβ. 
Οοπῇ, ΕΡοτί. ΠΙββοσί. ϑῖς. Ρ. 8ο. 

τὴν οτη. Ο..Ε. Μοχ δπηίδ ἐπὶ 110- 

[6185 ἀπια5 ἀε]ονι Β. 
ἐπὶ Προικοννήσου] Οοηΐ, δα 4, 8, 

6. ΒΟΘΕΝ. 
ὑποστρέψας Ν. " 
προσπλέοι] προσπλέει 
Συρακουσῶν] Συρακοσίων Ἐ, 
ἀναλάβοι Β. Ὁ) .ΕἸΝ. ἀναλάβει (ὐ. ἂν 

λάβοι ᾿ὰ. (ὐδίετὶ ἀναλάβῃ. 
Κολλυτεὺς Β. Κο.... τεὺς Εὶ, Κο- 

λυτεὺς 1).1. Κοτυλιτεὺς 1ἃ. Κοταλυ- 
τεὺς Α.ΟΟ. ΑἸά. Κολλητεὺς τηᾶΥρῸ δ[6- 
Ρῇδηι. ἴὕπα6 Κολλυτεὺς Ἰαῖη Ηδηη- 
βίθγῃ. δα Αυϊβίορῃ. Ρ] Ὁ] 560]. ν. 550. 
Θυᾶὰ (6 ἔοττηα ἃ Τάυοῦο δᾶ 1)6- 
τηοβύμοηρῃῃ οἱ Ζβοποιῃ, τι δηποίαδξ 
ΘΟ ποι άοχιιβ, σοτητηθηαΐα 88.158. 60Π- 
βαί δχ Ἰη5Ο ΠΡΌ ΟΠ τι5 ΑΒ, ἀθ 4α]- 
Ῥυϑ ν. δὰ ΤΠ65. ϑῥθρῃδη!. 

συμ. ὕτῸ ξυμ. Β. (αὶ συμμίξαι) 10. 
27. ἐσήμηναν] ἐσήμαινον [᾿. 
προσπληρώσασθαι] προσαναπληρώ- 

σασθαιΐν. 
τοὺς Β.Ο.0.Ε.1.. Οὐδίοι τινάς. 
εἴ τις ἐνεδεῖτο] ΒΡ οοΥ Δα 10 τι 

ορίαθνατη ἔαϊββα: Εἴ τίς τι ἐνδέοιτο. 
Ογτορ. 6, 5, 1: Καὶ εἴ τίς τι ἐνδεόμενος 
γνοίη. ΟΗΝ, Ῥεγρεσϑμῃ. 

ἐνήδρευεν Β.1.ν. Οείοιϊ! ἐνήδρευ- 
σ εν. 

ἐδύνατο Β.Ὁ.Ε. ΕΝ. Οεἴοτι ἤδη 
ἐδύνατο. 
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δὲ παρέπλεον, ἐδίωκεν" 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒ ΗΒ. 6Β. 

ε Ν ὸς ν Κ »᾿ Α Α ζν 

οἱ δὲ ἰδόντες ἔφευγον. τὰς μεν οὖν 

βραδύτατα πλεούσας ταῖς ἄριστα πλεούσαις ταχὺ κατειλήφει" 

παραγγείλας δὲ τοῖς πρωτόπλοις τῶν μεθ᾽ ἑαυτοῦ μὴ ἐμβαλεῖν 
- ε ’ 587] Ν ’ μι κ δὲ ’ », 

ταις υσταταῖίς, ἐδίωκε τῶνΐῦ προεχουσας. εττει ε ταῦτας ἔλαβεν, 

“ ’ « οὕ ς ’ “ ν ω Ἁ ’ ε ες 

ἰδόντες οἱ ὕστεροι ἁλισκομένους σφῶν αὐτῶν τοὺς πρόπλους ὑπ 
“ , 

ἀθυμίας καὶ τῶν βραδυτέρων ἡλίσκοντο᾽ ὥσθ᾽ ἥλωσαν ἅπασαι. 

καὶ αἱ ἀπὸ ᾿Ιωνίας, ὅσης ἐγκρατὴς ἣν Τιρίβαζος, συνεπληρώθη- 

ταχὺ) ΤΑΌΤΙ ταχύτατα. Ουοά τά- 
χιστα αἰούαγιΒ ογαΐ ΧΘΠΟΡΠΟΗ. 

κατειλήφει] λήφει Εἰ. 
ἑαυτοῦ] αὑτοῦ Β. 
τοὺς πρόπλους] τοὺς προπόλους Β.1. 

τὰς πρόπλους 1). Βεγνδηξ ἁλισκομένους, 
Ἐνυβίσα Βτοάδθιιβ τοὺς πρωτόπλους, εἴ 
ΘΟ ΘρΡμδηιβ Ρ8 0110 δηΐθ ταῖς πρωτό- 
πλοις. Υ. ΘΙΘΡΒ. ΤΠ68. ν. Πρόπλους. 

ὑπ᾽ ἀθυμίας ) ἀπακύας Ἐ. 
βραδύτερον Εἰ. βραδυτάτων Υ. Ἐδ- 

ἄοτα, ΘΟΠΒΙΓΟΙΟμ6 Ῥαιιβδη. ὦ, 7: 4 
Ἔς ὃ τριήρων ἁλοὺς ᾿Αττικῶν ὑόν 
ζῶν, Δ]1τἸα 6 ΠΟΠ 1111. “Ηδης ΑἸἩὲ4]- 
οἰάδ ΘΧρΡϑαϊΠοηθπη ΠδΙταΐ οἴ] πὴ Ρο- 
ἰγϑθμτιϑ 2, 24: ᾿Ανταλκίδας ἐν ᾿Αβύδῳ 
μετὰ ναυτικοῦ πλείονος διατρίβων, ᾿ Ατ- 
τικὰς τριήρεις ὁρμούσας ἐν Τενέδῳ μα- 
θὼν φοβουμένας ἐ ἐς Βυζάντιον διαπλεῦ- 
σαι πρὸς ᾿Ιφικράτην, ἀγγείλαντός τινος, 
ὡς ᾿Ιφικράτης πολιορκοίη Χαλκηδονίους 
φίλ ους ὄντας, παρήγγειλεν ἀποπλεῖν 
εἰς Χαλκηδόνα, καὶ ἀναχθεὶς ἐνήδρευσεν 
περὶ τὴν Κυζικηνήν. οἱ δὲ ἀπὸ τῆς Τε- 
νέδου τὴν ἀναγωγὴν τὴν ᾿Ανταλκίδου 
πυθόμενοι κατὰ τάχος ἐπειρῶντο πρὸς 
τὸν ᾿Ιφικράτην πλεῖν. ἐπεὶ δ᾽ , ἐγένοντο 
κατὰ τὰς τῶν πολεμίων τριήρεις, οὐχ 
ὁρωμένας,. ἀλλ᾽ ἀφανῶς ἐφορμούσας, 
᾿Ανταλκίδας ἄφνω προσπεσὼν ταῖς 
᾿Αττικαῖς τὰς μὲν κατέδυσε, τῶν δὲ 
πλειόνων ἐκράτησεν. ὐχεο οὐπὴ 1116 
ἘΧ ὈΟΠῸ ϑβοιϊρίογθ, νϑϑῦρὶθ νϑυ θαι !8 
οΟΠἑαΓ (18, ν θα] δου 1116 θΟν68, 
ἴηὴ ΠΡτὰπη ϑαθιη ΔὈϊρογοί, οβδοῖς αἱ 
Ὠ1Π1] ᾿πᾶθ 1πιοῖ8. δι Πα] ροββοὶ Χθηο- 
ῬΠΟΠΓΙΒ. ΠΑΥΓΑΙΟηΙ. ΠΡὨϊογαῦθβ οὰπὶ 
Τιούπιο ΟὈϑιἀθηΐ ΑΡΥαΙ ΝΙΠΘΟΙοομαπη: 
ΠῸ8 ΨΘΙῸ 81 Β1ΡΓΆ 8. 7: ΒΙΠΊΡΠΙΟΙΓΟΓ 
τοὺς ᾿Αθηναίων στρατηγοὺς αἰχὶξ. ΕἸπ- 
σϑραῦ νϑῖῸ Απίαδοϊἀαβ ΟΠ] θἀοηϊοβ 
ἈΠ ΠρΡὨΪογαΐθ ΟΌΒ68805 ΔΕ Χ τη βαθτα 
Παρ] ΑΓ : ἰὸς ΟὈβοῦχο αἰχὶν ῬΟΙγθθητι8 
ἀγγείλαντός τινος---. Ῥτονθῃϊαγ ἰρὶ- 
{ὰγ ῬΥΟΡΟΠΠ θη νϑυβιι8 οἱ δα Ῥεὺ- 

οοἴαπι Β. 5ἰδβῦς; πηᾶθ ἔπραῖτιβ δὰ 
Ῥγοσοπηθβιιπ, ροβίαιδμη Ποβίθβ δ08- 
σϑββογαηΐ, τθαϊῦ δα Αθγαπμπι, τὖ πᾶν88 
ἃ ΡοΟΙγχθῆο δααποθπαδβ τϑοϊρογοί. 
Τεπηϑοπϑῖαβ Ἰριταν, ΠΙΟΠγβ1πι8, [.60}- 
ου5. οἱ Ῥηδηϊαβ [1588 νἹαἀθηΐαῦ Ἰῃ 
ΟΙαβθθ 50 ᾿τπροῦῖο ΙρΡΒΙογαῖβ, ααὶ 
ΝΙΘΟΙοσμτπι δα Αργάσπμῃ οΟἸβιαθθαΐ, 
ὁρμώμενος ἐκ Χερρονήσου, τίῦ Βαρτα 
εϑύ ὅ. 7. Αἱ νϑῖὸ βαργα ᾧ. τὸ. 1)ε- 
τηδοηθίιβ οὐτῇ ΟΠΑΌτΙα ἴῃ ἸηΒα]δτη 
Ογρεαμη δα χη]ο Ἐμπιαρόουθο ῥτοΐθοίτιβ 
6586. αἸοιΓαγ ; ̓ριθαν ΠΠης Ροβίθα 46- 
νογ τη ΗΕ] οβροπίστη 1) Θπηεθηθίτι, 
ουύαβϑθ οὑπὴ 'ρ80 ΟΠ Ότια. Ἀςοθβϑὶὶ 
ἀοίηάθ '“Ὦγβυθα]8 (ΟΟ]]γίθηβὶδ ἃ 
ΓΉγαοϊα σοη] πη οὔαυ 15. Ὥᾶν 65 5188 Οοἴο 
οὐπὶ ΓρΡΠ]ογαΐθ, [6 πηεθηεΐο, εὖ ἔογίαββ 
εὔϊατα ΟΠ ῦτια. Ὸ ὈΘ6{15886 δα 6 π6- 
ἀππ πᾶτταὺ ΡΟ] γε θηιι8 ; ἀδἰπαδ βιιθ1ῖο 
σοιῃροσίο Απίδ]οιϊ δε ἀἸβοθβδὰ ν ] ἶβ88 
8 Τρῃϊογαΐθη ΟΠ] θἀοηθιη ὑϑγϑιιβ 
Θνδάθυθ, δὲ ᾿Ἰποϊἤϊββα 1ῃ 1Π516185 ΟἸΓΟἃ 
Ογσοθμᾶπη ροβὶῖϊαθ 8ἃ0 Απίδ]οϊαδ. 
Ηδὸο γϑῦοὸ ρίδπθ δοῃΐγασια βαηῦ 118 
αὰϑ παυταῦ Χοπμορμοη. Νβαμδ Θηϊπῃ 
ΟΠΒαἸοβάοπειη, 5εὰ Αργάστμῃ οὈβιάθθαΐ 
ΤρΡΠΙογαΐθβ ; οὐ Απίδιοιαβ ὈΥΪΠΉ ΠῚ 
αυϊάδπα οἶγοα ΟΥὐΖιοθπάτη δα Ριοοοη- 
ΘΒ ΒΒ ογαΐῖ, 56 τηοχ ᾿π6 6 16- 
αἸογαῦ ; δὲ οὕτῃ ἃ ΤὭτγδοϊα 1 Ὠγαβυθι- 
Ἰὰ1 Δανθηΐϊγθ ΘΟΠρουβϑοῦ, ᾿ηΒΙα 188 
ΘΙ βίσιχὶῦ, ΠΟῚ οἰτοᾶ Οὐ φἰοθπᾶμη, αἴ 
αἱΐ Ῥοϊγπαϑ, 564 ἴῃ ἴρ80 δάϊίπ Ηεὶ- 
Ἰοβροηΐϊ, οὐθᾶο, ἴπ φαθιῃ οχ ᾿ϑηθᾶο 
Ἰηγϑοῦτι8 ογαῦ ΓΏγαβυ θα] 8. ΝΙΒῚ 6- 
ΠΘΑῚ τηθηῦο οὈβἰβίθγοῦ, ογθάθγθμῃ Ρο- 
Ἰγϑπαπι οχ πιᾶ]θ ἱπίθ]θοίο Χεπο- 
ῬΠοηΐ5 Ιοοο 818 αιιχβ8θ." 5ΟΗΝ, 

28. ἦλθον] εὗρον. 
αἱ ἀπὸ] ἐξ Ἦν 
αὐτῷ] αὐτὸν Υ. αὐτοῖς ΑἸά. 
ὅσης] ὅσων ΑἸΑ., οουτροηΐε 1. 
Τιρίβαζος] Τηρίβαζος 0.0}. 
συν. ῬτῸ ξυν. Β 

ΑὉ 

ὲ [25] “8 ἐπεὶ δ᾽ ἦλθον αὐτῷ αἵ τε ἐκ Συρακουσῶν νῆες εἴκοσιν, ἦλθον δὲ 



387. ἘΗΓΎΥ, ΚΑΒ, 91ὸ 

σαν δὲ καὶ ἐκ τῆς ᾿Αριοβαρζάνους, καὶ γὰρ ἣν ξένος ἐκ παλαιοῦ 

τῷ ᾿Αριοβαρζάνει, ὁ δὲ Φαρνάβαζος ἤδη ἀνακεκλημένος ᾧχετο 
Α 

ἄνω, ὅτε δὴ καὶ ἔγημε τὴν βασιλέως θυγατέρα" ὁ δὲ ᾿Ανταλκί- 
’ » ’ Α ’ Α ᾿] ’ ᾿] δ 

δας γενομέναις ταῖς πάσαις ναυσὶ πλείοσιν ἢ ὀγδοήκοντα εκρα- 
» Ἀ ΄- ρ “ἢ ᾿] 

τει τῆς θαλάττης" ὥστε καὶ τὰς ἐκ τοῦ []όντου ναῦς Αθήναζε 

ἀνακεκλημένος Ἷ ῬΠΔΓΠαὈΖιιΒ, ΔΙῊ]- 
οὰ8 ΑἸΠΘΗΙθηβιιπη, ργοία!ῦ ΑὨία]οΙ δ 
σοπαῦθι5. 5ΟΗΝ,. 

ἀνακεκλημένος ) ἅμα κεκλημένος ΑἸά., 
σουρσοηΐθ 1. 

ἄνω] ἄγων Ε΄. ΑἸά., σοττϊρσοηίθ 1. 
ὁ δὴ] Ἀδοίε ἴα δπηθπααθαΐ [,6Θοη- 

οἷανιιιβ. Μοτιβ νυ]ραίατηῃ δὲ ἸΠο] 1510. 
5ΟΌΗΝ, ϑβιὲ ροΐϊτι8 αυδεάδτη Δ Π800- 
Ἰυ[Πϊὰ. 

τῆς ΒΙ.ἘΕΕ.1.Ν. Οδείουι πάσης 
Ὑ 
Πόντου] Ιἀοηπίατγ Ἰρίτιν ΒυΖαη τη 

ζὰτη [θη ϊε86, ππᾷδ ἔτιιτηθηΐιτη ἰτη- 
Ῥογίαρθαίπν Αἴπθηαβθ. 8πὶ 50]]1οοΐ 
ὈΓΌΘῚ οὑπὶ ΠΠα80ὺ ἴηβαϊα 'ΓΏΓΑΒΥ.- 
θαϊ5 ΕΓΒ 518. ΡᾶιιοῸ δηΐθ [ΘΠΠΡΟΙῈ 
᾿ῦθυιπη ᾿ΠΊΡΘΥΙΟ ΑΥΠΘΗΙ θη βιπη 5110]6- 
σογαῦ, ΡΓΟαΙδΠ 5101 ἃ οἰνὶθιι8 Ααοῃθ- 
ὈϊΟ εἱ Βδογδοᾶθ, ΓΠαβιιπὶ νοῦὸ 80 
Βορμδηΐο. θπὶ 80 81115 ΟἸΩΪΒ58 ΠῚ 
ΟὈΙΟΙ παύγανὶῦ Το πηοϑίθη65. οΟηἑΓα 
ΤΠ ράπροιη Ρ. 474. ἈΌῚ ἀρὶῦ 46. ΠΟΠΟΙ!- 
Ῥὰ5 80 τπᾶ εἰν αΐο {Ἰθτι]5 ΕΟΡῃδηΐο 
6αβαθο 806 15: Οἱ παραδόντες ὑμῖν 
Θάσον καὶ τὴν Λακεδαιμονίων φρουρὰν 
μεθ᾽ ὅπλων ἐκβαλόντες καὶ Θρασύβου- 
λον εἰσαγαγόντες καὶ παρασχόντες φί- 

λην ὑμῖν τὴν ἑαυτῶν πατρίδα, αἴτιοι τοῦ 
γενέσθαι “σύμμαχον τὸν περὶ Θράκην 
τόπον ὑμῖν ἐγένοντο. [)εϊηθ (6 Ατ- 
σἤθθ]ο οἱ Ηθγδο]ᾶθ ᾿15ά θη ΠΟΠΟΙθ 5 
ΔΌΟΙΙΒ ΡΘΓρῚΣ, οἱ Βυζάντιον παραδόντες 
Θρασυβούλῳ κυρίους ὑμᾶς ἐποίησαν 
τοῦ Ἑλλησπόντου, ὥστε τὴν δεκάτην 
ἀποδόσθαι, καὶ χρημάτων εὐπορήσαν- 

τας, Λακεδαιμονίους ἀναγκάσαι τοιαύ- 
την, οἵαν ὑμῖν ἐδόκει, ποιήσασθαι τὴν 
εἰρήνην ὧν μετὰ ταῦτα ἐκπεσόντων, 
ἐψηφίσασθε ἅπερ φεύγουσιν εὐεργέ- 
ταις δι ὑμᾶς προσῆκε, προξενίαν, εὐερ- 
γεσίαν, ἀτέλειαν ἁπάντων. ΘΠ Θ 
Ρᾶθ]ο ροβύ δ αἱ “ΓΠαβατη ἕὰπο οἱ Βγ- 
ΖΗ ΠῚ ἔπι1586 [Δ ΟΘ ἀϑ ΠΠΟΠΙΟΤΊΙΤ ΡΓΤῸ- 
ῬΥΪα5 οὖ διηϊοδβ, Ὁ ΑΥΠΘΠΙΘηΒ10 5 8ὰ- 
θη 8] 16 η88 πγῦ68. [9)6 [θιηροῦο {Γ- 
αἴ ΑἸΠΘΗἸθπβιθ5 ΒΥΖΑΠΠΙ ἃ0 Ατ- 
σΠΘΌΙΟ οἱ Ἠβθγδοὶάθ 501115 τηοπεὶξ δά 
Τοιποβύμθμθη ΡδΙτηθυβ, 5864 ΥἹΓ 
Ῥ͵ΘΘΟΙΑΥΙΙΒ. ῬΙΔΠ6 ἃ νΕΙῸ ΔΌθυσαν. [5 
Θηΐτη χαΐεσί παγγαΐα ἃ Πϑιηοβίμθηθ δα 

ὨΙβίουϊαμ ἃ ΠΙΟάοτο 15, 66. {τααϊίαιη, 
ὉΡῚ1 “μαβιιβ φα] θῃὴ ἃ Ἵ Ὥγαβυθυ]ο, β6α 
Βυχαπίμιτη Ὁ ΑἸοΟΙ Ια 6, ργοα θηθτι8 
ααϊθυβαδπη αἰνίθιιβ, οοσαραίατη τὸ- 
εγίασ. Οὐδ αα]αἀθπὶ ΘΧΡΘα 0 8ο- 
οαταῖΐθα Παγαΐᾷ ἔα ἃ ΧοποΡΠοηΐθ 
ΒΌΡΓΑ 1, 4. δα {ὰπ| ΒυΖΔηΙ] οὐοιι- 
ΡΔΙΠΟΠΘΠΏ Πι}}1Δ Ρὰχ οοηβθοιία δϑῦ, 
ααδίοιη ΑΥΠΘΠΙθη565. νϑ]]θπΐ ἤΔΌΘΓα ; 
ΠΟ ΟἸΠΠΪΠΟ ροβῦ Ὀ6]]ππὶ ΡΘ]ΟρΡομΠθ- 
ϑίδοῦτη ἰαοία ἔπι ΔὉ ΑἰΠΘΠΙΘΠΒΙΌ 15 
οατὴ [μΔΟΘαΘΟΙΠΟΠ8Β Ρᾶχ ΟΡᾧΔὈ1115, 
ΠἾΒῚ απὸ ΑΠίδ]οΙεθ αἷς] βο]θί, χὰ 
ἰλημάοπι δχτουβογιηΐ [ΔΘ ἀδοπποηἰ18. δὲ 
ῬΟΥΒῚΒ. Ῥουν οδοῖα ϑ1ἃ τὖῦ ᾿ΠΊΡΘΙ ΠῚ 
ΓΘ πη], [τ ΥἹ οἵ ὅΟΥΤῚ 5101 γθ παπ6- 
γϑηῦ ἱἰπΐδοίμη. ᾿ΠΠγΑΒΥ θα] ΠΔ νΘΙῸ 
ΟΠ ΠΟΙΠΉΙΠδηΐ ΒΙΤΩΡ]ΙΟΙΓΕΥ ΒΟΥΙΡίΟΥΘΒ 
Ατςι, ΘΘΣΙΘ 56, πἰροΐθ οΘ]ΘΌΘΥΥ1- 
Τηππὶ οὗ (θ ΑἸ ΠΟΙ ΘΒ θιι5. ῬΥΈΘΟΪΆ ΓΘ 
ΤΥ τι π, 1Π|6]]0Ὶ νο]απί. 'ΓΏγαβυ- 
Ὀυϊαπιὶ νοτὸ ΠΥ ΘΏΒ6 ΠῚ ἰζθυατη Οὐσσιι- 
Ρᾶ8586 ΒυζΖδῃύπιτη, ῬΟΥ ΟΣ ΠῚ ἸΟΟδ586 
ῬΆΡΠΙΟΘ οὖ ΤΘΙΡΌΘΠΙΟδ5. Γουτηδιη ἀβιηο- 
ΟΥΑ.ΟΔΠῚ Τ ΘΒ 1556, Ὡ11118 [Δ 6η. ΡΤῸ- 
αἸΠΟΠΙΒ. τηθηθοπα ἰδοΐα, ὨΔΙγαν 51ι- 
ῬΙὰ ΧΘΠΟΡΠΟΙ 4. ὃ, 22. Ορροτίαηι- 
αἴθ ἸσΊ, Ὠοτῖιπὶ ἸΟΟΟΤΙΙΠῚ οἵ τϑα!- 
ὑστὴ ῬΟΥΓΟΙῚΙ τ151 ΑΥΠΘΠΙΘΉΒ68 Ὀ6]]πΠὴ 
ἴδια αἴ βιυιβυϊππογαπί, δαοίοτο Ποιηο- 
Βίῃθηβ, ἀοηθο θᾶ8 ρ801]8 σΟΠαΙΠΟΠ6Β 
ΟὈΠΠπογθηῦ αὰ8 νε]θηῖ. 'Τδ81, ἃ 
ΓΉγΆΒυ θα] Ργοα!!οη6 οαρίδθ, ΡΟΙΤῸ 
ΠΟῚ ΤηΘΠΊΪΠ1ῦ ΧΘΠΟΡΠΟΗ, 864 ρϑηθγᾶ- 
{τὴ αγῦ65 “ΓΑ ΟΙθο νἹΟΙ ΘΟ 16 ΓΘΡΊΟΠΙΒ 
ἸΏ ΡΘΥΟ ΑἰΠΘΠΙΘηβιατη δι] θοῖαβ τη6- 
ΠηΟΙαΐ 4, 8, 2ό. [)6 ΒυζΖδηῖΐϊο τϑεοιῖι- 
Ρογαΐο τϑθοΐθ Ῥαδὶ τη 6711 ΟΡΙΠΙΟΠθῖὴ α6- 
βου ὙΥΟΙῆα5 δὰ [ρπθδιη, 566 
ΓΠάϑαπ τϑοθρίδτη τοΐοσί δα δηθὰ 
[ϑηροτᾶ. Νβᾷιθ βαυϊάθιη διιϑίτη 
σΟὨ γα π αἰπττηαγθ. {ΠΠ|ΡΙΔ ΠῚ ΒΟ 118 
ἘΟΡΒαμύατῃ [αοϊπηΐ " Παβιοσιτη στρα- 
τηγόν: αὐτὰ νΟΥῸ δαοίογιίαΐθ, ἸρΡΏΟΤΟ. 
ΑΥΟΠΘΌΙ τηρπιοῦαῖ ἃ [ἰ)θιποβίμθηθ 
ΠΠατὴ [π]586 ΠΠ]Πὰτὴ, 4] νο]αῦ ΑἸΠ6- 
ΠΙΘΏΒΙ ΠῚ Β πα! Οϑιι8 Τηθιηογαίι 80 
δοάριῃ σοηΐτα Ατϊβίοογαϊ. ρΡ. 756, οσθη- 
510 Ἰάθτη ΥἹΓ ἀοοί5 δα [μΒρ|]πθδπΠὶ 
Ρ. 281. οἵ ἴῃ [ηᾶϊοθ. 5ΟΗΝ. 

ἐὺ 



3 “- ΓΝ , κ Α “-“ 

29 οἱ μὲν οὖν ᾿Αθηναῖοι, ὁρῶντες μὲν πολλὰς τὰς πολεμίας ναῦς, [26] 

Δλοπρόθυμοι ἦσαν. ὥστ᾽ ἐπεὶ παρήγγειλεν ὁ Τιρίβαζος παρεῖναι [27] 
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Α -“ ο Α κ « “ ἱὰ “. 

μὲν ἐκώλυε καταπλεῖν, εἰς δὲ τοὺς ἑαυτῶν συμμάχους κατῆγεν. 

’ Ἁ Α ς ’ ; ’ 

φοβούμενοι δὲ μὴ ὡς πρότερον καταπολεμηθείησαν, συμμάχου 

Λακεδαιμονίοις βασιλέως γεγενημένου, πολιορκούμενοι δ᾽ ἐκ 
“- δ ψ ς 5 “ “ Ν “ κ ᾿] “ 3 ’ 

τῆς Αἰγίνης υπὸ τῶν ληστῶν, διὰ ταῦτα μεν ἰσχυρως ἐπεθύμουν 

τῆς εἰρήνης. οἱ δ᾽ αὖ Λακεδαιμόνιοι, φρουροῦντες μόρᾳ μὲν ἐν 

Λεχαίῳ, μόρᾳ δ᾽ ἐν ̓ Ορχομενῷ, φυλάττοντες δὲ τὰς πόλεις, αἷς 
᾿ ραφ, νν-. ’ Ω δὲ δι ον Α “ - 

μεν ἐπίστευον, μή ἀπόλοιντο. αἷς ὁε πιστουν, μη αἀποσταῖίεν, 
’ δ. “ἃν Α Α ᾿ Κ ᾽ὔ θ Ἂ, 

πραγματα ὃ εχόντες και παρέχοντες πέρι την οριν ΟΜΝ, χα ε- 

“ ΕΣ “- , ως οὶ 3 κ᾿ “ἢ 7 ῇ 

΄σως ἔφερον τῳ πολέμῳ. οἱ γε μὴν Ἀργεῖοι, εἰδότες φρουραν 
’; 3 , φυσὶ ὁ Ἁ Α ᾽ ΓΙ ες “- -- 

τε πεφασμένην εφ εαυτοὺυς καὶ γιγνώσκοντες ὁτι ἡ τῶν μήνων 

ὑποφορὰ οὐδὲν ἔτι σφᾶς ὠφελήσει, καὶ οὗτοι εἰς τὴν εἰρήνην 

Α ’ὔ ε “ ἃ Α τ νι} ’ 
τοὺς βουλομένους ὑπακοῦσαι ἣν βασιλεὺς εἰρήνην καταπεμποι, 

’ Ια ’ ν᾿ Α δὲ Χθ 5 ὃ ’ ε 

ταάαχεως σαντες παρέγενοντο. Εετει Εε συνη ον, επι εἰξας ο 

Τιρίβαζος τὰ βασιλέως σημεῖα ἀνεγίγνωσκε τὰ γεγραμμένα. 

ΠΑΝΚΣΣ ΤῸ 
᾿Αρταξέρξης βασιλεὺς νομίζει δίκαιον τὰς μὲν ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ [28] 

’ « “ Ω Ἁ “ φῷ Ν Α ’ 

πόλεις εαυτοῦ εἰναι καὶ τῶν νήσων Κλαζομενὰς και Κύπρον, 

συμ. ΡΙῸ ξυμ. ἢϊς οὐ τηΐτὰ Β.}. 
29. τῶν λῃστῶν Β.1.Ν. τῶν Λακώ- 

νων Ὁ. (ὐδΐθσι λῃστῶν. Μιά. Βαρτα 
8.1 οἵ ». 

εἰδότες Β.Ο.Π.1. Οὐδίουϊ! ἰδόντες. 
γιγνώσκοντες Β.}).Ε. Οὐδίουὶ γι- 

νώσκοντες. 
ἡ τῶν μηνῶν ὑπ δον, 4. 7.32 
30. ὑπακοῦσαι] 59 1, μετέχειν. 

“καταπέμποι Β.1).Υ. (ὐείουι κατα- 
πέμπει. 

συν. ῬΙῸ ξυν. Β.Ὁ. 
Τιρίβαζος] Τηρίβαζος 1). Τηρίβι- 

ζος Ο. 
ἀνεγίγνωσκε] ἀνεγίνωσκε Β.Ο.).Ε. 
ὧδε] ατητηδιη [ουτηἾθο Ῥοῖβ τὸ- 

Ῥϑίμς ΡΙαΐαΡο τι5 Αὐΐάαχοσχ. ο. 21. οἵ 
υιοαοτγιιβ 14, 110. Ῥδοθιὴ ἤδη 8 ΠΠῸ 
ΧΟΠΟΡΠοΟηΐῖθοΟ 25. δϑϑιρῃανι [9)ο6- 
γγ6]118: σοΟηΐγα ΔΠΠΟ 24. οἵ ΟἸνΡ. 
98. ΔΠΠ0 2. ἀϑϑιρῃηάδτῃ ἀοουὶ (οΥ- 
Β1Π1 Εαβί. Αἰΐ. νο]. 3, Ρ. 292. 40ο- 
οὑπὶ βθηθ Μδηβθο ϑραγίοο γο]. 3, 
Ῥαγΐ. 2. Ρ. 204. ΟΗΝ. 

831. ᾿Αρταξέρξης) ὅ΄οΠ0]. ΑὙἸΒΕ1418 
νΟ]. 83» Ρ. 264, 4: Ἀρταξέρξην. δὲ λέ- 
γει, οὗ ἐν τοῖς “Ἑλληνικοῖς μέμνηται 
Ἐπενοφῶν. 

Κλαζομενὰς] (ὐτπὶ ΟἸαΖοτηθπδϑ ᾿πίου 
1Π5811185 τηθιηογαΐαβ Ἰρῃοσαγθηΐῦ ὅδι6- 
Ῥῃδηιβ οἵ [ροποϊανιιβ, 116 ααϊάθπι 
τῶν νήσων τὰς κατὰ Κλαζομενὰς, Ὠϊς 
ΨΘΙῸ οὑπὶ ΕΥΔΠΟΙΒοΟ Ῥογίο τῶν νή- 
σων Κλαζομενίας Ἰεροηαττη οομϑοθαῦ: 
αὔοεγαιθ ἔαϊδαβ. Μοπαϊ δηΐπη Ῥα]- 
ΤΉΘΥ5 δα ἢ.]. οχ Ῥαυβαηΐδ 7» 2. 9. 
ΟἸΔΖΟΠ ΘΠ ΔΙ ΠῚ ὙΌ 6 ΠῈ ἴῃ σΟΠ  ποηΐθ 
[ΘΥΤᾶ ῬΥΙΠ.11ΠΊ ΘΟΠἸΐδτη 1586 ; ἀθἰηαθ 
τηθίπι ῬΘΥΒΆΤΊΙΠ 1Π ἸΠΒΈ]Δ τη {ΥΔΠ511586 
ἸΠ0 0145: ΑἸθχαπάσιιπι ἀθηϊατιθ, τηο]6 
ἴῃ πηᾶτο Ῥγο]θοΐα, ᾿πϑι]ατη ΘΟΠ ΘΗ 
ἡαπχῖββθ Μοίθιῃ 1Π]ὰτὰ μοάϊθαμο 8ὰ- 
Ῥθυβε θη νἹα 1 ἀθβουρβιίαιθ ΟΠ Πα]οΥ 
[π. Αβ18θ ΤΠ] ΠΟΥΪΒ Ρ. 122. νϑβ. (6υ- 
τηδηΐϊοθθ. Αααο Ἰοουτα ΑὙΙ βίο θ] 5 Ρο- 
Ἱπ|ο. 5» 2, 12: Στασιάζουσι. δ᾽ ἐνίοτε 
καὶ διὰ τοὺς τόπους, ὅταν μὴ εὐφυῶς 
ἔχῃ ἡ χώρα πρὸς τὸ μίαν πόλιν εἶναι, 
οἷον ἐν Κλαζομεναῖς οἱ ἐπὶ Χύτρῳ. πρὸς 
τοὺς ἐν νήσῳ, καὶ Κολοφώνιοι καὶ Νο- 
τιεῖς. Μαπίζοϑίίοσθβ Ἰοοὶ βαπὶ Τμὰ- 
οΥαΙ415 8, 14. εὐ 25, ἴΐθπη 31. 5ΟΗΝ. 

Κύπρον Ηΐϊπς ἰβοογαΐθβ Ῥαπορ. 
α. 30. 46 Επαρογα ὑπ ὈΘΙ] πὶ οὰπὰ 
τερθ ρσεγθηΐθ : Ἔν δὲ ταῖς συνθήκαις 
ἔκδοτός ἐστιν. ΘΟῊΝ 

Α.Ὁ6. 



785. ὙΠΘΆΨ Υ͂Ι ΧΡ 387. 
4 Ψ Ἁ 

τὰς δὲ ἄλλας ᾿Ελληνίδας πόλεις καὶ μικρὰς καὶ μεγάλας αὐτονό- 

μους ἀφεῖναι πλὴν Λήμνου καὶ Ἴμβρου καὶ Σκύρου" ταύτας δὲ 
“ Ἀ ᾿] “- δ 9 ’ « ’ κ ’ Α 

ὥσπερ τὸ ἀρχαῖον εἶναι ᾿Αθηναίων. ὁπότεροι δὲ ταύτην τὴν 

εἰρήνην μὴ δέχονται, τούτοις ἐγὼ πολεμήσω μετὰ τῶν ταῦτα 

βουλομένων καὶ πεζῆ καὶ κατὰ θάλατταν καὶ ναυσὶ καὶ χρή- 

μασιν. 

82 ᾿Ακούοντες οὖν ταῦτα οἱ ἀπὸ τῶν πόλεων πρέσβεις, ἀπήγ- [29] 
ων ἈΝ [ἐ “ “ ᾽ Α ς Α ΒΕ 

γελλον ἐπὶ τὰς εαὐτῶν ἕκαστοι πόλεις. καὶ οἱ μὲν ἄλλοι 
’ “ μ ; “ « Ἁ “-“ ον»; ς ᾿] 

πάντες ὥμνυσαν ἐμπεδώσειν ταῦτα, οἱ δὲ Θηβαῖοι ἠξίουν ὑπερ 

πάντων Βοιωτῶν ὀμνύναι. ὁ δὲ ᾿Αγησίλαος οὐκ ἔφη δέξεσθαι 
Α Ψ Φ' Α 4. ’ “΄ Ἁ ’ ’ 

τοὺς ὅρκους, ἐὰν μὴ ὀμνύωσιν, ὥσπερ τὰ βασιλέως γράμματα 
»᾿, ς ’ Ω Ἁ Ν Α ’ ’ ς Α 

ἔλεγεν, αὐτονόμους εἶναι καὶ μικρὰν καὶ μεγάλην πόλιν. οἱ δὲ 

τῶν Θηβαίων πρέσβεις ἔλεγον ὅτι οὐκ ἐπεσταλμένα σφίσι 
πνν; ὙΠ “, ςε ,Ἂϊ ἿΧ Ἂς 15 “- Ἶ τ 

ταῦτ᾽ εἰη. τε νυν, ἔφη ὁ ΑΙγησίλαος, καὶ ἐρωτᾶτε ἀπαγ- 
’ Ξὴ νι -“ Ἁ “ Δ 9 Α 7 “- Κ᾽ 

γέλλετε ὁ᾽ αὐτοῖς καὶ ταῦτα, ὅτι εἰ μὴ ποιήσουσι ταῦτα, ἔκ- 
Α 

33 σπονδοι ἔσονται. οἱ μὲν δὴ ᾧχοντο. ὁ δ᾽ ᾿Αγησίλαος διὰ τὴν [30] 
ἈΝ 

πρὸς Θηβαίους ἔχθραν οὐκ ἔμελλεν, ἀλλὰ πείσας τοὺς ἐφόρους 
᾿ 

εὐθὺς ἐθύετο. ἐπειδὴ δὲ ἐγένετο τὰ διαβατήρια, ἀφικόμενος εἰς 

τὴν Τεγέαν διέπεμπε τῶν μὲν ἱππέων κατὰ τοὺς περιοίκους 
9 ᾽ὔ ’ ι Α Ἁ 9 Ἁ ᾽ὔ κ 

ἐπισπεύσοντας, διέπεμπε δὲ καὶ ξεναγοὺς εἰς τὰς πόλεις. πρὶν 
Α Α ΄-΄ “΄-- “- 

δὲ αὐτὸν ὁρμηθῆναι ἐκ ᾿Γεγέας, παρῆσαν οἱ Θηβαῖοι λέγοντες 
Φ“ .] ΄“" Ν ’ὔ; Ψ ’ Ἁ 6  ὰ 

ὅτι ἀφιᾶσι τὰς πόλεις αὐτονόμους. καὶ οὕτω Λακεδαιμόνιοι 
΄σ΄΄. ΄»"“" ο "»" 

μὲν οἴκαδε ἀπῆλθον, Θηβαῖοι δ᾽ εἰς τὰς σπονδὰς εἰσελθεῖν 
Ρ φ Ἁ 

44 ἠναγκάσθησαν, αὐτονόμους ἀφέντες τὰς Βοιωτίας πόλεις. οἱ δ᾽ [21] 

αὖ ἹΚορίνθιοι οὐκ ἐξέπεμπον τὴν τῶν ᾿Αργείων φρουρᾶν. ἀλλ᾽ ὁ 

Σκύρου] Ἰίεγιπι νυϊραΐατη Σκίρου 22. εὐθὺς] διαβῆναι Υ.. 
ΘΟΥΤΟΧΙ [ΠΟΙ ΒΘΠ ΘΠ ἴῃ Σκύρου, αἵ 
νἱἀοίαγ, 11 τ]5 Ῥαγβι 18]. Εἰβάβθχῃ 
ἴη811145 θχοθρίαβ ἴῃ [  ογο ροβαϊ Αη- 
ἀοοϊάοθβ ρ. οὅό. Ἑδοίδιη εὖ σοηβιτηδ- 
ἴδιη ἴμπϊδββα πᾶπς ΡρϑΟθΠΊ ΔΙΌΠΟηϊΘ 
Ἡῃεοοάοίο ΟἸγταρ. 98, 2, οατη 1)10- 
ἄοτο ὑγαᾶϊξ ῬΟΙΥ 115 1, 6. οἵ ΑὐἹβ 468 
νΟ]. 3, Ρ. 4)4. 5ΟΗΝ. 

42. δέξεσθαι Ἐ. (ὐεἰετ] δέξασθαι. 
ὀμνύωσιν ὀμῶσιν ΑἸά., οογτὶροηίε 1. 
ἐπεσταλμένα] ἐπεσταλμένον ΒἘ. 
νυν ΠΟΥ Πτι5 δὰ ΟΠμδγϊίοη. Ρ. 701. 

ΤΑὈγ] νῦν. Οοηΐ. 4,1, 39. ϑίθρῃ. ΤΠ68. 
ν. Νῦν Ρ. 1615 Β. 

ποιήσουσι ταῦτα Β.}).ΕἸΥ. ποιήσω- 
σι ταῦτα 1. (ΟὐείεΥ] ταῦτα ποιήσοιεν. 

ἐπειδὴ Β.Ώ. (ὐδίβει ἐπεί. 
Τέγεαν 1). φὰὶϊ πηοχ Ταγέας εἰ Β. τὴν 

οἵη. Υ΄., τϑθοῖθ [ογίβββ8. 
κατὰ τοὺς περιοίκους) [,ΘΟ0Π0]. καὶ 

τοὺς περιοίκους σοΥροθαῖ. Δ Θγ ΠῚ 
Β1 ἸΌΘΟΒ ΒΙ1Π1|6 5.2; κ... 7.5 45.2. 15.3.8» 
2, 7: 85» 4» 37. ΘΟΙΩΡΑΙΆΨΘΓΙΒ, ΥἹ6 6015 
ὨΪΠ1] ταϊαοη6. ΟΡ. 6886: οἱ ΝΥ εἰ8- 
Κιὺβ τοὺς περιοίκους ἸΠ60145 Ψ]ΟΘΟΥΙΊΙΠΩ 
Τεροθ Βα] θοΐοβ; πόλεις οἰνταίε8 νἹ- 
Οἶπδ5 58] 7115 Ἰηἰογργοίαίασ. ΘΗΝ, 

ἀφέντες] Ῥτο α ἴῃ Β. ρΡΓ. ἀχ88 8118 
Τ[ογθθ. 

τὰς] τῆς Β. 
Βοιωτίας Β..ΕἸΝ. Βοιωτείας 1. 

(ὐεΐθυὶ Βοιωτικάς. 

ἘΖ2 
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᾿ᾺΝ [ Α ’ “- “΄“ Α ο Α ᾽ ’ 

γησίλαος καὶ τούτοις προεῖπε, τοῖς μεν, εἰ μὴ ἐκπέμψοιεν 
- ΄ “ἷ 

τοὺς ᾿Αργείους, τοῖς δὲ, εἰ μὴ ἀπίοιεν ἐκ τῆς Κορίνθου, ὃτι 
’ 

πόλεμον ἐξοίσει ἐπ᾽ αὐτούς. ἐπεὶ δὲ φοβηθέντων ἀμφοτέρων 
»-“". "»“" ΄΄᾿ ΄-“Ο ; 

ἐξῆλθον οἱ ᾿Αργεῖοι καὶ αὐτὴ ἐφ᾽ αὑτῆς ἡ τῶν Κορινθίων πόλις 
“- ΄ ’ 

ἐγένετο, οἱ μὲν σφαγεῖς καὶ οἱ μεταίτιοι τοῦ ἔργου αὐτοὶ γνόν- 

τες ἀπῆλθον ἐκ τῆς Κορίνθου: οἱ δ᾽ ἄλλοι πολῖται ἑκόντες 

κατεδέχοντο τοὺς πρόσθεν φεύγοντας. 
΄ ’ Ι - 

᾿Επεὶ δὲ ταῦτ᾽ ἐπράχθη καὶ ὠμωμόκεσαν αἱ πόλεις ἐμμενεῖν [32] 
΄-“ Α Ἁ 

τῆ εἰρήνη ἣν κατέπεμψε βασιλεὺς, ἐκ τούτου διελύθη μὲν τὰ 
.. 

πεζικὰ, διελύθη δὲ καὶ τὰ ναυτικὰ στρατεύματα. Λακεδαιμο- 
, ᾿ ᾿ 4.3 , ι κ ’ ο Ν } 

νίοις μὲν δὴ καὶ ᾿Αθηναίοις καὶ τοῖς συμμάχοις οὕτω μετὰ τὸν 
ο , σ΄ ’ὔ “. ΕῚ , ἴω “ 

ὕστερον πόλεμον τῆς καθαιρέσεως τῶν ᾿Αθήνησι τειχῶν αὕτη 

πρώτη εἰρήνη ἐγένετο. ἐν δὲ τῷ πολέμῳ μᾶλλον ἀντιρρόπως [33] 
΄-ἔ᾽Ι Υ 

τοῖς ἐναντίοις πράττοντες οἱ Λακεδαιμόνιοι πολὺ ἐπικυδέστεροι 
".» 3 κ᾿ Ὅ᾽ ἘΠ5... 5 ἢ ἀοἐ δὰ , , ἐγένοντο ἐκ τῆς ἐπ᾽ ᾿Ανταλκίδου εἰρήνης καλουμένης. προστα- 

Ν ’ “- ς Ἁ ᾽ὔ Ἄν 

ται γὰρ γενόμενοι τῆς ὑπὸ βασιλέως καταπεμφθείσης εἰρήνης 

καὶ τὴν αὐτονομίαν ταῖς πόλεσι πράττοντες, προσέλαβον μὲν 
, , Ε ’ὔ κι ς " - εἰ 

σύμμαχον Κόρινθον, αὐτονόμους δὲ ἀπὸ τῶν Θηβαίων τὰς 

Βοιωτίδας πόλεις ἐποίησαν, οὗπερ πάλαι ἐπεθύμουν, ἔπαυσαν 
Α Ἁ 

δὲ καὶ ᾿Αργείους Κόρινθον σφετεριζομένους, φρουρὰν φή- 
9 3 ᾽ Α «ἢ Α ϑ Ψ ’ 

ναντες ἐπ᾿ αὐτοὺς, εἰ μὴ ἐζιοιεν εκ Κορίνθου. 

ΚΕΦ. 5. 

"Γούτων δὲ προκεχωρηκότων ὡς ἐβούλοντο, ἔδοξεν αὐτοῖς, 

834. πρὸς Β.).Ε.1.ν. Οὐδίεθυὶ ἐπ᾽. 
ΠΙυὰ 2, 5, 1; 4, 8, 6. εὐ 4110]. 

αὑτης Β.ΨΝ. (Οὐδίβιι ἑαυτῆς. 
οἱ σφαγεῖς] 4. 4; 2. 
ἀπῆλθον] ἈδοΘρΡΕ ἃ ΑΥΠΘΗΙ ΘΠ ΒΊΡιι8, 

αὖ ἀοουϊ ΒΌρΡτα δα 4, 2, 22. ΘΗΝ. 
αὐτοὶ γνόντες) ἀπογνόντες ἡ. ΑἹ- 

θυ τ 8ροηΐθ νου ΑΝ εἰ κι 8. 
85. ὠμωμόκεσαν Β. Οὐεξίοτ! ὀμωμό- 

κεσαν. 
ἐμμενεῖν ΘΓ ΘΡΠΔΠιΒ. 

νειν. 
τῇ] ἐν τῇ Β. 
δὲ καὶ] δὲ Υ. 
συμ. ΡῬτῸ ξυμ. Β.Ώ. 
οὕτω] οὕτω ἡ Β. οὕτως Ε΄. (ΟὙδίοτϊ 

οὕτως ἡ. 
46. ἐκ οἵη. Α]ά,, οουτϊροηίε 1. 

ΓᾺΡτὶ ἐμμέ- 

προστάται] Οἱ ἐμποθαπίασ ἔσθατιβ 
ΘΟΙΏΠΊΠΠ6, οὖ ρΘα!θθαηΐ 4110 τη] Πτι8 
ΔἸΙΖαΙ σοηΐγα Ρ8ο01]8 ΘΟΠΙΠΠΟΠ65 ἴδοθ- 
τϑηῦ. ΟΔ11 ἀἴσογα βοϊθηῦ ποαῖὶθ σα- 
γαηβ. ΒΟΉΝ, Απηΐθδα ᾿Αντιαλκίδου Β. 

γενόμενοι] γινόμενοι Β.Ὁ.}). 
καταπεμφθείσης καταπεμφείσης Ἐ.. 
σύμ. Ῥτο ξύμ. Β... 
τὰς Βοιωτίδας) πάσας τὰς Βοιωτί- 

δας. 
πάλαι] μᾶλλον καὶ Υ. 
καὶ ᾿Αργείους] ᾿Αργείους καὶ Ἐ, 
1. ἔδοξεν] ἤδη ἀθ ΜαηΕπθθηβι 18 

ΘρΤΘρῚΘ οὖ ργδριηδίοθ πατγαΐὺ Π)]οα. 
15» 5. Μδῃϊηθθηβεβ νοτῸ 80 ΑἴΠ6- 
ὨΙΘΏΒΙ 115. ΔΕΧΙ πη ἔγιβίσα ΡΘΕ 1558 
ἰάθιη δα. Χϑπόρμοη οἰϊδτη πᾶς ἴῃ 
ὨΔΥΓΔΓΟΠΘ βύπα τιπι ἰῃ Τ᾿ ΔΟΘαςο ΠΠΟὨΪΟΒ. 
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“ Ψ ΄- ’ “ , - ’ Α τ 

ὅσοι ἐν τῷ πολέμῳ τῶν συμμάχων ἐπέκειντο καὶ τοῖς πολεμίοις 
Ε “ “ “ Δ ὃ ’ ἕ ’ Α 

εὐμενέστεροι ἦσαν ἢ τῇ (Λακεδαίμονι, τούτους κολασαι καὶ 
, ε ᾿ ’ " . - ι 3 , 

κατασκευάσαι ὡς μὴ δύναιντο ἀπιστεῖν. πρῶτον μὲν οὖν πὲμ- 
4 Ἁ Μ ’; ᾿] ’ νι Α Ἀ “ 

ψαντες ὡς τοὺς Μαντινέας ἐκέλευσαν αὐτοὺς τὸ τεῖχος περιαι- 
“ ’ “ '-᾿ “Δ 5 " “ " ᾿ “ 

ρεῖν, λέγοντες ὅτι οὐκ ἀν πιστεύσειαν ἄλλως αὐτοῖς μὴ σὺν τοῖς 
ἱ ’ὔ ς ’ Ἁ , ᾿ ς “- 

2 πολεμίοις γενέσθαι. αἰσθάνεσθαι γὰρ ἔφασαν καὶ ὡς σῖτον [2] 
9 ’ὔ “ 5.:.Δ. ’ “ 9 - Ἑ Α ς 

ἐξέπεμπον τοῖς ργείοις σφῶν αὐτοῖς πολεμούντων, καὶ ὡς 
5, Α [χ δὲ ’ 3, ’ ’ 

ἔστι μὲν ὃτε οὐδε συστρατεύοιεν εκεχειρίαν προφασιζόμενοι, 
Ἑ ’ ᾿] ᾿ - ς “- ’ » Α 

ὁπότε δὲ καὶ ἀκολουθοῖεν, ὡς κακῶς συστρατεύοιεν. ἔτι δὲ γι- 
Ψ »᾽ “ Ἁ ᾿ Α ΝΜ ’ 3 Ἁ 

γνώσκειν ἔφασαν φθονοῦντας μεν αὐτοὺς, εἴ τι σφίσιν ἀγαθὸν 
, 93 ὃ , δ᾽ “ἤ Ν ’ ϑοω ἢ 

γίγνοιτο, εφηόομεένους ὁ΄, εἰ τις συμῴορα προσπίπτοι. ἐλέ- 
Α Α ς Ἁ 5 ’ὔ “- “- Υ 

γοντοὸ δὲ καὶ αἱ σπονδαὶ ἐξεληλυθέναι τοῖς Μαντινεῦσι τούτῳ 
Κ΄ ἂν’ ςε ᾿ Α μὴ ἢ ’ “- β 

τῷ ἔτει αἱ μετὰ τὴν ἐν Μαντινείᾳ μαχηὴν πτριακονταετεῖς γενὸ- 

3 μεναι. ἐπεὶ δ᾽ οὐκ ἤθελον καθαιρεῖν τὰ τείχη, φρουρὰν φαίνου- 3] 

ὨΙΠλ πὶ ῬτΟαΙαϊ. ΒΘ] απ οοπίγα 
Μαηίηθθηβ65. βιιβοθρύμπτη δα ΟἸγτηρ. 
98. Δηητμπη 3. Τϑία]1Ὁ 1)]ΟΟΟΙῚΒ ΤΡ, 5» 
αἱ 1 ΔοΘαξειη Π108 αἷὖ πθ ἀπο αὐϊάθιη 
ΔΏΠΟΒ ΒΕΙνα886 ἰωαιιβ Ρ8018 ΘΟ0Π|- 
τητιηθ6, αποα δα ἀππῖπὶ ΟἸγτηρ. ο8. 
Βϑοιηαατη τούα]ογαί. χ απὸ Ιοοο 
ΔρΡΡαγεῦ 1η1|ἃὰ Ὀ61}1 οοπίτα Μδηῖηε- 
ΘΏ565 ρΘ561, πος δϑῦ Ἰθρδίομθπι Μδη- 
{ἸΠΘδτη Π 558 οὗ Δ] [θυ δ! 068, 1Π6]1- 
α͵5586 ἴῃ δηππτη 2. ΟἸντηρΙδα. οὅ8. 1Ρ- 
ΒΌΤη ΨΈΓΟ Ὀ6]]ππ Θοάθιη, τπὖ 52:5Ρ6, Τ6- 
τὰ Πιοάοτιιβ, Π6 68 ΟΠ Ιητι88, 8Π- 
Π15 οὗ ΟΥΔΓΟΠ6 αἰδβοουρίαβ, ΟὈβουγαγθί. 
Θυδ τηρᾷ ΟΡ ΠΪΟ 81 γϑὰ δϑῦ, πα ποϊὰ- 
ΤῸΠῚ δἰϊατη [θυ ρι8, 46 40 ρϑπ]ο ροϑί, 
ΔΙῸ ἀεἤηϊθπασπη οὐἹζ. [γον }] 8 
[δηθη ᾿ἰρϑπὶ Ὀ6᾽]πὶ ΟἸγτηρ. 98. 
ΔΏΠΟ 3. δἰ γι θα], τηϊγαίτιβ ἰἀτηθὴ 108 
ἴδ Ῥᾷοῖβ Δ ΠῸΒ ἃ [,ΔΟΘα ΘΟ ΠΠΟΠ118 ΟὈ- 
βουνδίοβ α1οἱ. 5ΟΗΝ. 

συμ. ΡῬΥῸ ξυμ. Β.}. 
ἐνέκειντο Ὶ Νοη ἀυθ αν], σοτηραγαίο 

ἸοσΟ 5:1Ώ1]Ππη0 ὦ, 5. 235» ἐπέκειντο, 1η- 
7,51 ογαηΐ, βοιίρειθ, ΒΟῊΝ. Ααᾶ. 
ποι, το. 

ὡς μὴ δύναιντο ΒΟ. ἘΚΕΙΝ. εἰ, 
4] δύνασθαι βεγναῖ νἹἀοίαν, 1. (ὐδίθσὶ 
ὥστε μὴ δύνασθαι. 

πέμψαντες) πέμψαντας Β. Ε΄. 
ὡς] πρὸς Β. 
ὅτι Β.Ο.}.Ε.Ε.1.ν. Οὐείοχϊ ὡς. 
σὺν ῥτὸ ξὺν Β.}Ὁ). 
2. οὐδὲ] οὐ Υ. 
ἀκολουθοῖεν)] ε ἴαοΐιπη εχ α εἴ οἱ 

Ἰοσο 811ππι|8 1 θθ ἀΠΠπι5 ἴῃ Β. 
ὡς κακῶς  Απίθᾶ 6ΠΪΠῚ Δα πδτη ΑΤ- 

οδαπιη [ΟΥ ΒΒ Τη08 Μη ΠΘΘΠ865 εἰώ- 
θεσαν οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐν ταῖς μάχαις 
παραστάτας ἔχειν καὶ πιστοτάτους τῶν 
συμμάχων, διιοΐο!α. [)ΙΟΌΟΙΟ 15, 12. 
5ΟΗΝ. 

τριακονταετεῖς ] τριακοντεῖς Ε, “ΡῬτο- 
1Π1ΠῈ 1Π ΤΕΡΊΟΠΘ ΜΑΠΕΠΘΘΠΒΙ ΘΟΠΊΙΗΪ8- 
ΒΌΤΩ αδβουιρϑιὺ ΠΟΥ 4685 5, 64, 66, 
5666.» Τοοίθ τποηθηΐθ ][)οά 6110. δ ε- 
τῦτμη Μοταβ αἰ Πουϊταΐοπι ἱπᾶς ΔΙ δ πὶ 
ΘΧΒΟΙ] ΡΒ, ααοα ᾿ΠΠμπογα!68. ο. 79. 
1110 φυϊάθπη [θπΊρΡοΟΥΘ [8 ἴῃ ΔΠΠΟΒ 
50 ἰδοίιπη πᾶγοῖ. [σΊῦυγ τηδ]θθαΐ 
Ἰοσιπ ΠΟΒΌΓΙΙ 1Π ΘΥΡΓ ΑΙ! : [Ὁ 18, 
ααοα ροϑύ 1Π|ᾶτὴ Ῥαρηδπι πππς [πογαΐ 
ὉΥΙΟΘΠΠΆ]6, {ΠἸρΊηΐα ΔΏΠΟΒ ΠαπῸ 41]- 
αθπὶ ἀυτανοταῦ: 866 ἴΐὰ νἱτὰ ἴδοιϊί 
γΈυΡο ἐξεληλυθέναι, χιοα ᾿ηἰογρτοία- 
ΤἸΟΠΟΙ ἰδίαι ΠΟ ἔετί. Αἴαιθ 8]188 
[1586 οἵ ἀϊνουβαβ, δ ΜΙ ΔΗ ΠΟΘ 5105 
ἀαΐφο [πουϊπΐ 1ην 115, Πα 0185, Γθοΐθ οχ 
ἢ. 1. σοΠΠρὶῦ Τοανν ]]ὰΒ ; δία δάθο 
ὈΙΘΠΏΪΟ ροϑβῦ ᾿πάτπιοῖαβ, στη ΑὙρΊν!Β ἴῃ 
αυϊηαιαρηΐα ΔΏΠΟΒ ἔαδοΐαβ, μὰ8 46- 
ΤΠ απ Μη ΠΠΘΘΉΒΙΡ5. ρδοΐαβ 
[1586 οχ 60 οοπ]οῖῖ, φθορὰ πος α6- 
ΤΩΛΠ 8ΠΠῸ ΟἸγΙηΡ. οδ, 2. Εἰαρβϑαβ 
αἰχὶῦ ΧΘπΟΡρΠΟη ᾿πατιοῖα8 1185 {Π]166Π- 
ΠΔ]65, ἃ 4110 γείσο δὰ δηηυτη Βθοθη- 
ἅππὶ ΟἸγτΩρΡΙ8 415 90. ΔΠ ΠῚ ΠΓΊΘΓ ΔΉ ΓΙ 
Δα ΤΩΙ ΤΠ 532. Εδαάθη ἔεγ οοηίγα 
Μοτύμη τηοπιμῖΐ Κρροπαβ." 5ΟΗΝ. 

4. καθαιρεῖν] καθελεῖν Υ. 
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3 κυ 9 ΄“ἢὄ ’ ᾿] » 

σιν ἐπ᾽ αὐτούς. ᾿Αγησίλαος μὲν οὖν ἐδεήθη τῆς πόλεως ἀφεῖναι 
΄σ΄. ’ ’ Μ“ ἴω Α « “ «ς 

αὑτὸν ταύτης τῆς στρατηγίας, λέγων ὃτι τῷ πατρὶ αὑτοῦ ἡ 
-ι Ἁ "ἢ - Ἁ ’ 

τῶν Μαντινέων πόλις πολλὰ ὑπηρετήκοι ἐν τοῖς πρὸς Μεσσήνην 

πολέμοις" ᾿Αγησίπολις δὲ ἐξήγαγε τὴν φρουρὰν καὶ μάλα [1αυ- 

σανίου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ φιλικῶς ἔχοντος πρὸς τοὺς ἐν Μαντι- 
’ “ ’ὔ ς πο “ Α κ “ 

Α.Ο. ἀνειᾳ του δήμου προστατας. ὡς δὲ ἐνέβαλε, πρωτον μὲν τὴν γῆν 

385. 
[4] 

"7 ᾿ Ἁ Α Ὁ 4 ’ Ν ’ ’ “ 
ἐδήου. ἐπεὶ δὲ οὐδ᾽ οὕτω καθήρουν τὰ τείχη, τάφρον ὦρυττε 

κύκλῳ περὶ τὴν πόλιν, τοῖς μὲν ἡμίσεσι τῶν στρατιωτῶν προ- 
’ Α “- δ΄ “ ᾿ “- Ὁ ’ 

καθημένοις σὺν τοῖς ὅπλοις τῶν ταφρευόντων, τοῖς δ᾽ ἡμίσεσιν 
“3 ’ “Ἵ 

ἐργαζομένοις. ἐπεὶ δὲ ἐξείργαστο ἡ τάφρος, ἀσφαλῶς ἤδη 
’ “-“ Α , ᾽; 3 ’ ς ’ δ δ «ς 

κύκλῳ τεῖχος περὶ τὴν πόλιν φκοδόμησεν. αἰσθόμενος δὲ ὅτι ὁ 

σῖτος ἐν τῆ πόλει πολὺς ἐνείη, εὐετηρίας γενομένης τῷ πρόσθεν 
ΕΣ Ἁ , Α »᾽ ο , Α ’ 

ἐτει. καὶ νομίσας χαλεπὸν ἔσεσθαι, εἰ δεήσει πολὺν χρόνον 
, , ᾿ ᾿ , τ ὦ 

τρυχειν στρατειαίις τήν Τε πόλιν και τοὺυς συ αχγοῦυς, απτεέεχώσε 9 

τὸν ῥέοντα ποταμὸν διὰ τῆς πόλεως μάλ᾽ ὄντα εὐμεγέθη. ἐμ- ρ Ύ 

ἐπ᾽ αὐτοὺς] εἰς αὐτοὺς '. 
αὑτὸν] ἑαυτὸν ΕΝ. Οεἰοτῖ αὐτόν. 
στρατηγίας ἢ στρατηγείας Ε. τῆς 

στρατηγίας δηΐθ ταύτης ΡΟΠΙΟΥ͂. 
τῷ πατρὶ αὑτοῦ) ΑγομΙάδτηο ῥδίυὶ 

Αροβι]αὶ {ΠῈ ΟἸΤῚ ἰθυτο τηοΐτι ὥραγία 
σοπίαγθαΐα ΜοβΒΘηΙ αὐτὴ ΗΙΟΙ 5 
Ἰηϑυττοχοσδηΐ σοηΐτα ρατίαποβ, Μδη- 
ΠἸΏΘΘΉΒ565 Οροῖῃ ἰπ]ογαηῖ. δια 1)10- 
ἀογύχη τι, ύ5, 64. ΞΟΗΝ. 

αὐτοῦ Β.Ὁ. 
ἡ τῶν Μ. πόλις πολλὰ ὑ. ΕΟ. 

ἡ τῶν Μ. πόλις πολλοὺς ὑ. Β.Ε. (ὐδἴοτι 
πολλὰ ὑ. ἡ τῶν Μ. πόλις. 

ὑπηρετήκοι Β.Ε. Εν, ὑπηρέτηκεν Ὁ. 
Οὐεἴθιὶ ὑπηρετήκει. 

Μεσήνην Β. 
ΡΥ Τορθδο Θχϑα]δης5. ΜΙ. 

3» 5; 25: 
δήμου] πολέμου Υ. 
4. ἐνέβαλε] ἐνέβαλλε Β.Ο. 
προκαθημένοις ϑορΠδηιιβ οὐτῇ Βα- 

ἄδο Οὐοιηπηεηΐ. τ. ἴ.. Ρ. 344: δὰ 
αποᾶ ἰδορίυν ἀθ ἡ. (Οὐδβίθ:ι προσκα- 
θημένοις. 

σὺν] ἐν Β. ΡγΓ., αἰύογιιπὶ ἔογΐαββθ ἃ 
τηδητι ΓΘΟΘΏΓΙΟΙ. 

τεῖχος δαἀαπί Β.Ὁ.1.)., οπι. σοἰου]. 
" ἈΠοααὶ Ῥγθνίου διπθπᾶδηαιὶ νία ογαΐ 
κύκλον Ἰοροπᾶο. Τία ἱπέτα ἴῃ Οὔδ8685- 
ΒΙ0η6 ΡΠ ΠΙΠΓΒ ο. 3, 22 : Ὃ περιτετει- 
χισμένος κύκλος. ΒΟῊΝ. ϑυρτᾶ 4, 
4.11. Ῥοϊγθῃ. 1, 39, 8: Νικίας ἐν 

τῷ κύκλῳ τοῦ τείχους ἀπελείφθη μετ᾽ 
ὀλίγων στρατιωτῶν. ΕΠ ᾳαθπὶ (δἱ- 
115 ᾿ηἴτα δα 8. 5. σοηΐοσχί Βιοάοστιβ 
13, 72 τηθϑά. : Ὃ κύκλος τοῦ τείχους 
πλήρης ἐ ἐγένετο τῶν συνδεδραμηκότων. 

ἐνείη Β.Ὲ.Ε1.Ν. εἴη, ΒΌΡΓΑ Βουϊρίο 
Θδάβτῃ τηδητὶ ἐν, ἢ). (ὑδἰοχ] εἴη. 

τῷ πρόσθεν ἔτει] Ῥεββίπηα Ποά- 
νγ6 1118 ἀ6 μυ]π5. Ἰρϑι8 8 Πηϊ, 480 θ6]- 
Ἰὰπὴ σοβίμτη θϑί, Τη65886 ᾿πίθ γίδια, 
ΤΟΥΙΟὶ ὉΠ (ἸνΊΒΙΟμΘ ΠῚ Οδιιβαίμιδ, 
ααδῖα ΧΘΠΟΡΠΟΙ ἴῃ ΠΕΠΊΘΓΔΠΑΙΒ ΔΠΠΪ5 
ὭΟΠ Βϑαυϊ. Απίθ τηθβϑὶδ ΠΟΥ 
[θπριιθ Ὀ6]]ὰπὶ πος ΟΟΡΙΒ58 εὐ δᾶ 
δα πιπλ τῇ το γδοῦΠῈ ἔπι1556 ἀγραὶξ 
Ὦδθο ῬΓΪΟΥΒ. ΔΠΠῚ Τη685185, οὖ ΠΟΘ ΟΥ 
15»12. γοΓθᾶ χειμῶνος ἐνστάντος. ἴ]η- 
ἀθ ῥ᾽ υν}8 ᾿ἱπογανογαῖ ἤπναβ. δοῖθ 
ααοααθ Μδηβο οοπίτα ον] πη 
ἢδθ6 γΘΙῚ ἀπ ΧΟΠΟΡΠοπίεὶ 26. οἱ Ο- 
Ἰγτηρ δ 15 98. ΔΠΠΟ 3. δϑϑιρπαν ρατσί. 
νΟ]. 3, Ρατΐ. 2, Ρ. 204. 5ΟΗΝ. τῶν Ἐ.. 

δεήσει Β. ἘΜΈ Ν. Οὐδίοθιϊ δεήσοι. 
στρατείαις ϑίθρῃαπιβ. [ΛΌΥ] στρα- 

τίιαις. 

συμ. ΡΙῸ ξυμ. Β.Ὁ. 
διὰ τῆς πόλεως) ΕἸανΙοΟ ποιηθη ἔαϊΐ 

Ορ 18, δοΐογθ Ῥαυβαηΐα ἡ, 8. 868 18 
αἰῦ οὰτὰ ἤποτθ παρὰ τὴν νῦν πόλιν, 
Ἰΐδαιιθ β᾽(ι8 Μαπίπθοθ, ροβύατιαπη Δ Ὁ 
Ἐραπαϊποπα ἔπ τϑϑεϊαϊα, τησίαξβ 
ογαΐ, [ουύαϑϑθ ΟὉ πος ᾿ρϑατῃ ἰηΐοσίιι- 
πἴαπι. ΠΙοοταβ 15» 11. 46 ΙΡ80 μος 



δον ΕΘΆΡΟΝΙ: 219 385. 
Ι ἡ - 5 ’ ΕΙΣ ΟΣ ε ; “ « Ἁ 

φραχθείσης δὲ τῆς ἀπορροίας ἤρετο τὸ ὕδωρ ὑπέρ τε τῶν ὑπὸ 
- “ Α ΄ ,ὔ 

ταῖς οἰκίαις καὶ ὑπὲρ τῶν ὑπὸ τῷ τείχει θεμελίων. βρεχομένων 
Α ζω ’ Α “-. Ἀ 57 Ὶ κ ΄“- 

δὲ τῶν κάτω πλίνθων καὶ προδιδουσῶν τὰς ἄνω, τὸ μὲν πρῶ- 
" ’ Α - »᾿ δὲ ον ’ « δὲ ’ 

τον ἐρρήγνυτο τὸ τεῖχος, ἔπειτα δὲ καὶ ἐκλίνετο. οἱ δὲ χρόνον 
“ Α ’ 

μέν τινα ξύλα ἀντήρειδον καὶ ἐμηχανῶντο ὡς μὴ πίπτοι ὁ 
΄--3. ΄-ι Ρ ’ 

πύργος" ἐπεὶ δὲ ἡττῶντο τοῦ ὕδατος, δείσαντες μὴ πεσόντος 
“ [ ’ πη τοῦ κύκλῳ τείχους δοριάλωτοι γένοιντο, ὡμολόγουν περι- 

Α 

αιρήσειν. οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι οὐκ ἔφασαν σπείσεσθαι, εἰ μὴ 
α 3 3. 5 

καὶ διοικοῖντο κατὰ κώμας. οἱ δ᾽ αὖ νομίσαντες ἀνάγκην εἶναι, 
ἴω Α - “- 

6 συνέφασαν καὶ ταῦτα ποιήσειν. οἰομένων δὲ ἀποθανεῖσθαι τῶν [6] 
“ἢ ΄- ΄“Ἵ ’ 

ἀργολιζόντων καὶ τῶν τοῦ δήμου προστατῶν, διεπράξατο ὁ 
»-"Θ Υ͂ ΄" 

πατὴρ παρὰ τοῦ ᾿Αγησιπόλιδος ἀσφάλειαν αὐτοῖς γενέσθαι 
- , ᾽ “ ’ ε-» ΠῚ 8 ’ 
ἀπαλλαττομένοις ἐκ τῆς πόλεως, ἑξήκοντα οὖσι. καὶ ἀμφοτέ- 

᾿ “- ε “-“ ᾿] Υ̓ “ Ἀ “- “-ὄ »᾽ Ά 

ρωθεν μὲν τῆς ὁδοῦ ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν πυλῶν ἔχοντες τὰ 
’ «ς ’ Φ ’ 3 9 Ὺ 

δόρατα οἱ Λακεδαιμόνιοι ἕστασαν, θεώμενοι τοὺς ἐξιόντας. 
Α ΄ ᾿Ὶ Α Μ“ " ’ ᾿] “Ἅ ς“ «ἃ ςε Ἃ 

καὶ μισοῦντες αὐτοὺς ὅμως ἀπείχοντο αὐτῶν ῥᾷον ἢ οἱ βέλτι- 
΄σ ΄“ Α 

στοι τών Μαντινέων. καὶ τοῦτο μὲν εἰρήσθω μέγα τεκμήριον 

πειθαρχίας. ἐκ δὲ τούτου καθηρέθη μὲν τὸ τεῖχος, διῳκίσθη [7] 

[ΒΘ ΠΊΡΟΥΙΘ ΠΔΙΤΔΏΒ, [ΔΙΊΘη τὸν παρὰ τὴν 
Μαντίνειαν ποταμὸν ΔΡΡΕΙΪδΐ, Θυτη4 116 
ἸΠΟΙΌΨΊ556. δἷΐ διιοίπτη Π8]}10τ15. Ὀ] 1 ν118. 
Οδίογιπι 146 πὶ παυταΐ Αρὶη οὐχ ΘΧΘΙ- 
οἷδα 86 δα τὴν Τεγεάτιδα ΘΟ ΘΥΙ1586, 
καὶ τὸ ὕδωρ ἐξέτρεπε πρὸς τὴν Μαντι- 
νικὴν, περὶ οὗπερ ὡς τὰ πολλὰ βλά- 
πτοντος, ὁποτέρωσε ἂν ἐσπίπτῃ, Μαν- 
τινεῖς καὶ Τεγεᾶται πολεμοῦσι. ΑἩῃ 46 
εοάστῃ ἤἥμπν!ο οβϑῖ, 46 ᾳφὰο Χβϑῃοόρθοῃ ἢ 
5ΟΗΝ. 

5. ἀπορροίας] συρροίας Υ͂. 
ὑπὸ ταῖς οἰκίαις] Π)οΠΊ085 ΒΟ ΓΔ Π85 

1η[6]Π101, τι τηθπάπτη Βα θθθβ ραΐα- 
Ῥαΐ ΕΥτ. Ῥογίιιβ, 51ηΠ6 οαβα. 50 ΗΝ, 

ὑπὲρ τῶν] ὑπὸ τῶν 10. 
τῷ τείχει] τείχει Α. ΑἸΙά., σοΥτὶ- 

σοηΐβ 1. 
πλίνθων] Ῥαυδδηϊαβ ]. 6. ΡῬΌΡΤΙΔΠῚ 

αηΐθ ΟὈΒΟΒϑΙ Ποῖ τηριηογεῖΐ, οἵ τϑοίθ 
τηοηθῦ οὐι08 Ἰαΐθγθβ 1η16]]ΠρῚ, 41 Ἰῃ 
δαθα ἴαπη ἴδο]6 ΟΠ] τπαηΐ αδτὴ ἴῃ 
8016 οασᾶ. (ὐγϑθοὶ βοΐ Ἰαΐθγθβ οσπ- 
405 δᾶ φαϊβοϊογιτη πίθου Θ5 ραγίθβ 
Δα οθαηΐ, αὖ Δα ΟὐἸητηοηΐ. 3,1. 7 8η- 
ποίαν]. Εὐοάθίη ΟἹ] τὴ δυθῆςιϊο ΟἸπηοη 
ὌΓΌΘΙη ΕΠοΠθη δα ΘΕ ΓΥΤΩΟΠ6ΠῚ ροϑβὶ- 
ἴδτη Θχριιρῃανοσαῦ, [οϑίθ Ῥδιιβδῃ. 1. 6. 
ΑΙ Παβίπιι5 Η]Ἰβιουϊασιιτὴ 3. ρα Νο- 

ΠΙᾺ ΠῚ Ρ. 65 Ὁ): Θδ881] Ρ8 ἴῃ Ορρὶο 
[ϑβυ Παῦ]0 οὖ ἱΠΡΌΠΒ [ΘΥΤΟΥ δγαΐ, 6 6Χ 
Ἰαΐθσθ πονᾶ τηπηϊτηθηΐα τηδάογα ᾿πηΗτ- 
ΤΩΔΥΘΏΓΙΙ : ΠΔ8ΠῚ Τη05ηΪὰ ΟΡΡΙΑῚ βίαρ- 
πδραηΐ τραπη ἀδη. 0118 Ο]Οδο15 Δάν ουθο 
ϑεβία τηϑτῖ8. ΟΗΝ. 

ἐμηχανῶντο Β.Ο.}).Ε.,Ε.1.Κ. Οίουϊ 
ἀντεμηχανῶντο. 

πίπτοι] πίπτῃ Υ. 
πῃ] ποι ῦΐῦ. 
τοῦ κύκλῳ τείχους τοῦ κύκλου τεί- 

χους Β. Μιά: Ε. 4. 
δοριάλωτοι 1). (ὐεἴεΓἸ δορυάλωτοι. 
οἱ δὲ---ποιήσειν οτη. ἢ). 
σπείσεσθαι ἘΜ. (ὐείοι! πείσεσθαι. 
συν. ΡτῸ ἕυν. Β. 
6. ἀργολιζόντων ϑίερΠδηιι, ἰΔοοηΐθ 

Ἐν, αὐ 4, 8, 34. [ΔΌΥ] ἀργυρολογι- 
ζόντων. ““ ΜΑΠΏΠΘΘηΒ6Β ἔδυ ΒθΡῸΥ 
Ὁ ΑΥρΊνοσ μη ΡΑΥΕΡιι5 βίθςϊββθ, 8ρ- 
Ῥαγοῦ δχ ΒΡΘΙΊΟΥΙΌτΙΒ οἵ 115, 486 Πᾶ- 
Ὀεὲ ΤῊ ΘοΥΙ468 Ρ», 29. 50ΟΗΝ. 

ὁ πατὴρ] Ῥαμιβδηΐδβ, 4πὶ ΤΘρθθο 6χ- 
51] νἱχὶῦ, αβαὰθ δὰ μος ἰθπρι8 ἸρΊίαΓ. 
5ΟΗΝ, 

ἕστασαν] ἔστασαν Β.Ο..ἘΚΕΙΝ. 
Οδείουι ἔστησαν. 

διῳκίσθη) ιοάοτγιιβ 15, 5: Μετοι- 
κῆσαι πάντας εἰς τὰς ἀρχαίας πέντε 
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δ᾽ ς Μ , ΄- θά ἡ Ε] - » Α Ἁ 

7) αντινεια τετραχῇῆς. κα απερ ΤΟ αρχαιον ῳκοῦυν. και τό 

Α ΄σ “᾿ [7 Ν Α ε ᾽ὔ ον ἕὸδ 
μεν πρωτον ἤχθοντο, οτι τὰας μεν ὑπαρχούσας οικιαὰς εοθεὶ 

- Ε δὲ ς ὃ ΗΝ ᾽ Α δὲ ΕΝ ἶ 8. μ᾿ 

καθαιρεῖν, ἀλλας ὁε οἰκοθομεῖν" ἐπεὶ ὃε οἱ ἔχοντες τὰς οὐσίας 
“- κε κ Ν 

ἐγγύτερον μὲν ᾧκουν τῶν χωρίων, ὄντων αὐτοῖς περὶ τὰς 
΄, " , χτ - ς ’ δ: ς 

κώμας, ἀριστοκρατίᾳ ὃ ἐχρώντο, ἀπηλλαγμένοι δ᾽ ἦσαν τῶν 

βαρέων δημαγωγῶν, ἥδοντο τοῖς πεπραγμένοις. καὶ ἔπεμπον 
Α ᾿ “- «ες Δ ’ Ξ. ᾽] Φ“ ᾿] κ Α Υ 

μὲν αὐτοῖς οἱ Λακεδαιμόνιοι οὐ καθ᾽ ἕνα, ἀλλὰ κατὰ κώμην 
’ ’ὔ ’ ᾿ ΕῚ ΄ ΄ . 

ἑκαστην ἕξεναγόν. συνεστρατευοντο ὃ ΕΚ τῶν κῶωμωὼν πολυ 

᾽ «ἴ δ“ ὃ - Α Ν Α δ) ᾿ Μ 

προθυμότερον ἢ ὁτε εὐημοκρατοῦντο. καὶ τὰ μεν θη περι Μίαν- 

τινείας οὕτω διεπέπρακτο, σοφωτέρων γενομένων ταύτη γε τῶν 

᾿] ’ Ἁ Α Ν ΄-“ Ἁ - 

ἀνθρώπων τὸ μὴ διὰ τειχὼν ποταμὸν ποιεῖσθαι. 

κώμας, ἐξ ὧν εἰς τὴν Μαντίνειαν τὸ πα- 
λαιὸν συνῴκησαν. ᾿ἰδοοταίοβΒ ΡΔΠΘΡΎΥ. 

25: Τὴν δὲ Μαντινέων πόλιν ἀνά- 
στατον ἐποίησαν. ἴάοιη ἀ6 Ῥᾶςθ ᾿. 
170 Ο: Μαντινέας διῴκισαν. ὨΙΟάΟΥΤΙ5 
ἙΡΒογαχη 5648] νἹἀθίαγ, εχ απὸ Ηδτγ- 
ΡΟΟΓΑΙΙΟῺ τοίαΐ, ὅτι εἰς πέντε κώμας 
τὴν Μαντινέων διῴκισαν πόλιν Λακε- 
δαιμόνιοι. ΙΒδεπδαπη ἴα (ΟΠ 6θαΐ 
 Ἔββϑηρῖβ δα Πιοάογαη, τὖ οχ 
Ῥαυβδηϊα δατηοπογοῦ ΑρΘβιρο]]η ρᾶὰ- 
οἷ8 φαϊθυιβαδιη ῬΟΥΓΏ]51586. αὖ 101] Πᾶ- 
Ὀιταγθηΐ, ἀὉ1 Μαηίηθα βἰθίογαϊ ; δὖ- 
416 1ία ἀϊοὶ Ῥοβϑαμπῦ 61 συ]ηηπ6 νἱ- 
ΟΟ5 ΟἸΒΡΟΙΒῚ ΜδηθΏΘΘηΒ6Β : δίαμιθ 
Θ0416Π| πη00 Παθιΐαββθ δηΐθα οὐρα 
οΡογίεθξ, αδιη ἴῃ τπιητιπ Ἰος ΠῚ ΠΟ0η- 
στοραῖ! Μδηςπθατη Δι] ββθηῦ, α]α 
Πιοάογαβ τϑυηϊργαββθ διὉ Μη ΠηΘΘη- 
868 ἴῃ ΔηΠαπ05 αυΐϊπαιιθ ΡᾶΡΌΒ, ἘΠ6Θ 
ἀδιπάθ σοϊνουαπῦ Μαπίποαιη. ΞΟΗΝ, 

τετραχῇ] πενταχῇ Μουχδῖιβ Α. 1. 
2,3. ΝΑΙΟΚ. Μαϊθ. Οοπῖ. Μά]]ογ. 
ΠΟΥ. νο]. 2, Ρρ. όβ. ΤΆ 41]. ΗΙϑβι. 
νΟ]. 8; Ρ. 8. οα, ἃ. 1840. 

τὸ ἀρχαῖον ᾧκουν!] ϑίχαθο 8, }.387: 
Μαντίνεια μὲν ἐκ πέντε δήμων ὑ ὑπ᾽ ᾿Αρ- 

γείων συνῳκίσθη, Τεγέα δὲ ἐξ ἐννέα, 
ἐκ τοσούτων δὲ καὶ Ἣραία ὑπὸ Κλεομ- 
βρότου ἢ ἢ ὑπὸ Κλεωνύμου; ὡς δ᾽ αὕτως 
Αἴγιον ἐξ ἑπτὰ ἢ ὀκτὼ δήμων συνεπο- 
λίσθη. Μιάθ5. οἰϊατα ῃὶς δήμους οἱ 
κώμας ἋἸο] Θαάθιη βἰρηιϊβοδίοπο. Ηϊης 
τηδρὶϑίγαίτιβ οἰντ ταύτη ΠΟΥ Δ τη δη- 
μιουργοὶ νοσαῖϊΙ. [9)6 δηϊσιια Μαηί!- 
ἐρηκοσακῆ φδοβα τάφος οοηΐου Αὐὶβίο- 
{6115 ῬΟΙΙ. ὥ, 2. Τηοναυ ες: 
5ΟΗΝ. Ἡ εἰὰ 

χωρίων] ϑιιπῦ ἀρτὶ, Ῥϑβοῖα εἴς. 
Οδίογιιπη νἱἄθ αιιᾶτῃ βυπιάϊοβο Χοπο- 
Ῥῃοη ἦἀθ Μδῃθπηθθηβίιιπι οδ]ατηϊζαΐο 

γϑὶαῦ ΟΡίΔΌ1] ἡπα]οθί, ᾿π αὰδ το] αὶ 
ΒΟΙΙΡίΟΥΓΘΒ. τηθῦϊο [,ΔΟΘαΘΠΠΟΠΙΟΤ ΙΗ 
οὐδ] αΐθιη δοοιιβαηῦ. ΝΟΠ ΤΠΛΙΓΠΙΠῚ 
ἰσὶαῦ ΑΥΠΘΠΊΘη868, οορτο Χοπο- 
ῬΠΟΙ 5 δηΐπιο οὖ Ἰπαῖοῖο ἀ6 ἔουτηδ 
ἀδηηοογδίοα ὙΘΙΡῸ ΠΟ. 511ι886, ΘΧΙ ΠΟ 
Θτη. ΘΙ ΠΣ] ΟἸνθη ῬΘΥΠΙΟΙΟδτι πὶ ΤηᾺ}]- 
8886. 5ΟΗΝ. 

ἀριστοκρατείᾳ ὟΠ 
δ᾽ ἦσαν] δ αὖ: 
οὐ καθ᾽ ἕνα] Ετ. Ῥογίαβ διποπάαθαϊ 

οὐχ ἕνα. Μία]ο. Εἄϑβι ΘΠ : ΠΟΗ τηϊῦ- 
(θαηΐ 5]ηρΊ]ο5, 866 ααδίμιοῦ ν]Ἱοὶβ 
τοϊαθη ξεναγούς. Μοπιυίϊ ἐφ 
γεἰβκίαβ. Οοπίτα Μοῦ καθ᾽ 
ΒΟΓΊΌΙ νο]αϊξ, φαοα ἰατηααδτη καθ᾽ ἕν 
οὖσι Βοτϊρίπτη ᾿πίουργθίαϊιῦ η00) αἱ 
οἴδην ἴθ ταν οἱοϊέαίοην οοἰϊοοίδ. 
(ὐὐπραγανὶζ ΧοΠΟΡΒΟΠΙΙ5 Ἰοσῦτῃ ἰηΐτα 
8» 2. τύ: Τῆς Βοιωτίας ἐπιμεληθῆναι, 
μὴ καθ᾽ ἕν εἴη. ΤΙο ΠΥ β᾽ 5 Ηδ]ϊο. Ατ- 
σΠ 600]. 8, 7 ἤη.: Καθ᾽ ἕνα πάντες γε- 
νόμενοι κοινὸν ἐκφέρουσι πόλεμον. 
5'6α βᾶπᾶ βαηΐ οπηηϊα. ΘΟΗΝ, καθ᾽ 
ἑν Υ. 

κώμην] γνώμην Δ]ά., σογτροηία 1. 
ἐδημοκρατοῦντο)] Ηοο νοΥΒοττιπὴ 16- 

ΠΟΟΙΠΪΟ ἴθροτΘ σΟμδίμ ΧΟΠΟΡΠΟΝ ἰΠ- 
514185 1 ,ΔΟΘ ἀφ ΥΠ ΟΠ]ΟΤΙΩ, 4188 ΘΧΡο- 
ἢ ΠΙΟΘοΥ5 15. 19: Τὰ κατὰ τὴν 
Ἑλλάδα συσκευασάμενοι καὶ τῶν πό- 
λεων τὰς μὲν πειθοῖ προσαγόμενοι, τὰς 
δὲ διὰ τῆς τῶν φυγάδων καθόδου βίᾳ 
χειρούμενοι, φανερῶς ἤδη τὴν ἡγεμονίαν 
τῆς Ἑλλάδος εἰς ἑαυτοὺς μεθιστᾶσι 
[μεθίστασαν ἵ,. Ὠ).7 παρὰ τὰς κοινὰς 
συνθήκας τὰς ἐπ᾽ ᾿Ανταλκίδου. ΘΟῊΝ, 

καὶ τὰ] κατὰ Β. 
σοφωτέρων---τῷ μὴ---ποιεῖσθαι] 5 

ν θὰ σοφωτέρων γενομένων τητιῖο5 1Π 
διδαχθέντων, αἰ Ἰάθπὶ βρη βοδηῦ, 

Αὔο. 
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8 

5 

τοτων κατάγειν ἐβούλοντο τὴν φυγήν. τοιαῦτα μὲν δὴ φοβη- [το] 
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Οἱὲ δ᾽ ἐκ Φλιοῦντος φεύγοντες αἰσθανόμενοι τοὺς Λακεδαι- [87 Α.Ὁ. 
“΄' ΤΩ ’ - 

μονίους ἐπισκοποῦντας τῶν συμμάχων ὁποῖοί τινες ἕκαστοι ἐν 
΄- - Ἁ ’ “ 

τῷ πολέμῳ αὐτοῖς ἐγεγένηντο, καιρὸν ἡγησάμενοι, ἐπορεύθησαν 
“ο ’ Ἁ 5) ς “ Ἁ “ ὦ κω 

εἰς Λακεδαίμονα καὶ ἐδίδασκον ὡς ἕως μὲν σφεῖς οἴκοι ἤσαν, 
ΜΝ ’ « ’ εἰ Δ ὃ ’ “5 Ἁ “- ᾿ 

ἐδέχετό τε ἡ πόλις τοὺς Λακεδαιμονίους εἰς τὸ τεῖχος καὶ 
’ “ ς - 9 Ἁ Ἁ “ " Α ΕΣ αν ς 

συνεστρατεύοντο ὅποι ἡγοῖντο" ἐπεὶ δὲ σφᾶς αὐτοὺς ἐξέβαλον, 
« Φ Α " “ τς ’ ’ὔ κ ’ 4 7 

ὡς ἕπεσθαι μὲν οὐδαμοῖ ἐθέλοιεν, μόνους δὲ πάντων ἀνθρώπων 

Λακεδαιμονίους οὐ δέχοιντο εἴσω τῶν πυλῶν. ἀκούσασιν οὖν 
΄ “ , Ψ, ΓΟ “" 

ταῦτα τοῖς ἐφόροις ἄξιον ἔδοξεν ἐπιστροφῆς εἶναι. καὶ πέμ- 
ν - ’ , ’ Α 

ψαντες προς τὴν τῶν Φλιασίων πόλιν ἔλεγον ὡς φίλοι μὲν οἱ 
’ ΄᾿ “ “ Α 

φυγάδες τῇ Λακεδαιμονίων πόλει εἶεν, ἀδικοῦντες δ᾽ οὐδὲν φεύ- 
ς “ " »» ᾿.,. Φ δ “45. γ . δ “ ἘΔ 

γοιεν. ἀξιοῦν ὃ ἔφασαν μὴ ὑπ ἀνάγκης, ἀλλὰ παρ᾽ ἑκόντων 
’ - Α μὴ “ ’ “ 

διαπράξασθαι κατελθεῖν αὐτούς. ἃ δὴ ἀκούσαντες οἱ Φλιάσιοι 
δ Α . ’ὔ ἘΠ οἾ »] Ἁ “- ΝΜ ; 

ἔδεισαν μὴ εἰ στρατεύσαιντο ἐπ αὕτους, τῶν ἔνδοθεν παρειη- 
’ 3 Α ο Α ’ Α Ἁ “- Α 

σαν τινες αὐτοὺς εἰς τήν πολιν. καὶ γὰρ συγγενεῖς πολλοὶ 
5», ὃ “ “- ’ 4,» 95} 5 κ᾿ Α “ Α Ε] 

ἐνὸον ἦσαν τῶν φευγόντων καὶ ἄλλως εὐμενεῖς, καὶ οἷα δὴ ἐν 
-“" , »“" ’ 

ταῖς πλείσταις πόλεσι νεωτέρων τινὲς ἐπιθυμοῦντες πραγμα- 

θέντες, ἐψηφίσαντο καταδέχεσθαι τοὺς φυγάδας, καὶ ἐκείνοις 
Α τὰ “- Ἁ Ε σ΄ ’ Ἁ Ἁ Ἁ 93 ’ 

μὲν ἀποδοῦναι τὰ ἐμφανῆ κτήματα, τοὺς δὲ τὰ ἐκείνων πρια- 

μένους ἐκ δημοσίου τὴν τιμὴν ἀπολαβεῖν" εἰ δέ τι ἀμφίλογον 

πρὸς ἀλλήλους γίγνοιτο, δίκη διακριθῆναι. καὶ ταῦτα μὲν αὖ ΠΟ ριθῆναι. μὲν αὖ 
περὶ τῶν Φλιασίων φυγάδων ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ ἐπέπρακτο. 

4 4 ἐ 

ΓΔ ο.]τι8. ΒΘ 168, ΒΘ 6 η8 τῷ οὐ [Β. 9. ἀκούσασιν οὖἦ Β. Ὁ. ΕΚΈΝΤΙΟ. 
Ν.] Υ. τουϊαπάστη ἴῃ τὸ 6586. ([6- ἀκούσασι δὲ Ε. (ὑοἰοτὶ ἀκούσασι δή. 
ἰθγατη οἰϊατη ἢϊπς ραΐθῦ ἤἥπνιαστα Ο- ; 
ῬΠΙη {ΓΔ 511588 ὌΓΌΘΠῚ, ΠΟῚ Ἰαχία ἢπ- 
ΧΙ886, αποα αἷῦ Πιοάοτιβ. ΒΟΉΝ. 

πέμψαντες πέμψαντ᾽ Β., ΘΟ ΡΘΠ61Ο 
ΒΥ]1α 88 ἐς 5 1ῃ ὃ {γδηβθιηΐθ. 

στρατεύσαιντο] στρατεύσαιεν Κ΄. 
ταύτῃ γε Ροβί ἀνθρώπων ροηϊ Υ. 

8. Φλιοῦντος] Φιλοῦντος Β. 
αἰσθανόμενοι Β.).1.Ν. (Οὐείοτ αἰ- 

σθόμενοι. 
.- τῶν συμμάχων Β.ΙΏΓΕΟΝ. εὐ φαὶ ΡῈΓ 
ξ1. Οὐδίδϑιι ξυμμάχους. 

ἐδέχετό τε] ἐδέχετο Υ. 
τὸ οτη. Α. ΑἸά., οογτιροηίθ 1. 
ὅποι] ὅπη (.Ε.. 
ἐπεὶ) ἐπειδὴ Ν. 
αὐτοὺς] αὐτοὶ Β.1. 

. οὐδαμοῖ] οὐδαμοῦ Β.Ο. .Ὲ ΕΝ. 
Οὐδίθυὶ οὐδαμῶς. 
ΘΧΘΙΏΡΪα ν. ἴῃ ΤΠ65. Θίθρηδηι. 

οὐ δέχοιντο] οὐκ ἐδέχοντο Υ.. 

ΑΙϊὰ 1189 ἴογτηθ. 

παρείησάν) παρίησάν Ἐ. 
αὐτοὺς εἰς τὴν πόλιν Β.) Ὁ ΕΌΥ. 

Οεἰουὶ εἰς τὴν πόλιν αὐτούς. 
τὴν φυγὴν 1. 6. τοὺς φυγάδας. Ἶη 

ΡΙ]αίοπὶβ ἰμορο. 2, Ρ. 682 Καὶ : Τὰς τότε 
φυγὰς τοοῖΘ παρεῖ οοα. Νοββ. οὔχη 
8115 ῬΙῸ τοὺς τότε φυγάδας. ἴπ Ρ]υ- 
τἀγο ἢ! ΡΒΠΟΡοη. ο. τό : Τὰς μὲν φυ- 
γὰς κατήγαγεν “εἰς τὴν πόλιν 6 “οαά. 
τοϑύϊζαθ, ΌΙ τοὺς φυγάδας οαἸα1 Οο- 
τὰθ5 αυοαιο. 5ΟΗΝ. 

το. τοὺς---πριαμένους ΘΙΘΡΏΔΗΙΒ. 
[λΌΓ] τοῖς---πριαμένοις. 

γίγνοιτο] γίγνοιντο Κ΄. 
αὖ) δὴ. Ν. ὙἹα. 5 Ὁ.:2» 28. 

[9] 

383. 
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ἀ.Ο. 
382. 

1: Ἔξ Ακαάνθου δὲ καὶ ᾿Απολλωνίας, αἵπερ μέγισται τῶν περὶ [11] 

Ὄλυνθον πόλεων, πρέσβεις ἀφίκοντο εἰς Λακεδαίμονα. ἀκού- 

σαντες δ᾽ οἱ ἔφοροι ὧν ἕνεκα ἧκον, προσήγαγον αὐτοὺς πρός 

12 τε τὴν ἐκκλησίαν καὶ τοὺς συμμάχους. ἔνθα δὴ ἸΚλειγένης [12] 

᾿Ακάνθιος ἔλεξεν, Ὧ ἄνδρες Λακεδαιμόνιοί τε καὶ σύμμαχοι, 

οἰόμεθα λανθάνειν ὑμᾶς πρᾶγμα μέγα φυόμενον ἐν τῇ ᾿Ελλαδι. 

ὅτι μὲν γὰρ τῶν ἐπὶ Θράκης μεγίστη πόλις "Ὄλυνθος σχεδὸν 

πάντες ἐπίστασθε. οὗτοι τῶν πόλεων προσηγάγοντο ἐφ᾽ ᾧτε 

νόμοις τοῖς αὐτοῖς χρῆσθαι καὶ συμπολιτεύειν᾽ ἔπειτα δὲ καὶ 

τῶν μειζόνων προσέλαβόν τινας. ἐκ δὲ τούτου ἐπεχείρησαν καὶ 

τὰς τῆς Μακεδονίας πόλεις ἐλευθεροῦν ἀπὸ ᾿Αμύντου τοῦ 

13 Μακεδόνων βασιλέως. ἐπεὶ δὲ εἰσήκουσαν αἱ ἐγγύτατα αὐτῶν, 

ταχὺ καὶ ἐπὶ τὰς πόρρω καὶ μείζους ἐπορεύοντο" καὶ κατελί- 

πομεν ἡμεῖς ἔχοντας ἤδη ἄλλας τε πολλὰς καὶ Πέλλαν, ἥπερ 

μεγίστη τῶν ἐν Μακεδονίᾳ πόλεων᾽ καὶ ᾿Αμύνταν δὲ ἠσθανό- 

μεθα ἀποχωροῦντα τε ἐκ τῶν πόλεων καὶ ὅσον οὐκ ἐκπεπτω- 

κότα ἤδη ἐκ πάσης Μακεδονίας. πέμψαντες δὲ καὶ πρὸς ἡμᾶς 

καὶ πρὸς ᾿Απολλωνιάτας οἱ ᾿Ολύνθιοι προεῖπον ἡμῖν ὅτι εἰ μὴ 

1τ. πρέσβεις] ιοάοτιιβ 15, 10. 
ὈΕΙΠ]ατα δάνθγββ ΟἸγπίμΪοθ ραβίαμη 
ΠαΙγδῖ, Ὡ1|1ὰ ἸΘρδίο 15 τι] 8 ἴδοΐα 
τηθηθοπθ. (Οοπῖτα Αἰηγηίΐδτιη αἷΐ [.ἃ- 
ΘΟΘαΘΟΠΠΟΪΒ ῬΘΥΒιδβῖββθ αὖ ὈΘ]Ππῃ 
σΟηΐΓα ΟἸγΗΓΒΙΟΒ ΒιιΒοΙρογοηί. ΟΗΝ. 

᾿Ακάνθιος] ὁ κάνθιος . 
12. σύμμαχοι Β..Β. Η.1.ν., ἢϊς 

αα!άθπη ΟἸΏΪΒ80 ῬΥΘΘΟΘΘΗΠ τε. (θοαὶ 
οἱ σύμμαχοι. δα. 8. 18. 

πρᾶγμα μέγα ΒΒ. Οὐείετ! πρᾶγμα. 
ΑΥΒίΟΡΗ. Άδη. 59: ΠΩ τ πρᾶγμα 
μέγα κεκίνηται μέγα" οἵ 

οὗτοι] ϑο"Ποοί Ἰολύνθιοι, πὰ Ἰαϊεί 
ἴῃ ἈΟΙΏΙΠΘ ὉΓ015. 5ΟΗΝ, 

ἔστιν ἃς ρῬοβί πόλεων οἵη. Β.Ο. Ὁ. 
ἘΜῊ ΤΟ. Νες ἀυθίυτηῃ ν]ἀοίαγ 1η- 
[οΥΡΓΟῦ8 6586. ΠΘΒΟΙΘΏΓΙΒ πιβατη Κ6η1- 
ὮΝ], δἴϊδπη ἂρ Χοπορποηΐθμη ΠΟ 
Ἰηξγθαπθηΐθμη. 564 ἄθθββθ υἱάθίιγ 
μικροτέρων, ὨΪϊδὶ 6ΘΧ σομίγανϊο ααοά 
βθαυϊζαν, κρὶ νῷ 1η{6]]ΠρΊαγ. 

ᾧτε] ἃ ὧν τε 

νόμοις τοῖς αὐτοῖς χρῆσθαι Β.0.Ὁ. 
ΕΡΟΝ. Οὐδίουὶ τοῖς αὐτοῖς χρῆσθαι 
νόμοις. 

τοῦ Μακεδόνων βασιλέως Β.Ὁ.Υ. 
(ὐβίθιὶ τοῦ βασιλέως Μακεδόνων. 

12. εἰσήκουσαν] ΟΡ μδηιΒ τι1[8- 
{18 ὑπήκουσαν τηϑ]θαῦ ϑα ϑΕΠ}ππ6γ6. 
ϑϑα εἰσακούειν ᾿ἴΐα: 6556 ἀρ ἽΠαοΥ- 
ἀιἤθτη, τὶ τοῦ 2, 4. ἡρύνς Μοῦυβ. 
506ῊΝ. ΨΙΑ, ἴηἴτα ΔΙῚ 

δὲ ἡσθανόμεθα ΒΟΠΗ, μὲν αἰσθα- 
νόμεθα ἴὰ. (ὑείει! δὲ αἰσθανόμεθα. 

καὶ Πέλλαν καὶ οπῃ. Ε΄. Πέλλας Α. 
Πέλαν (ὐ. Σέλλαν 1)., λαν ΒΆΡΕΙ σέλ 
ΡῬΟΠΘΠ8. 

ἐκ πάσης ΒΒ. Οίεβι ἁ ἁπάσης. “θι1ο- 
ἀουαβ 1. 6.: Τῷ δήμῳ τῶν ᾿Ολυνθίων 
δωρησάμενος. πολλὴν τῆς ὁμόρου χώ- 
ρας διὰ τὴν ἀπόγνωσιν τῆς ἑαυτοῦ δυ- 
ναστείας, τὸ μὲν πρῶτον ὁ δῆμος τῶν 
᾿ολυνθίων τὰς προσόδους ἐλάμβανε 
τὰς ἐκ τῆς δοθείσης χώρας, μετὰ δὲ 
ταῦτ᾽ ἀνελπίστως τοῦ βασιλέως. ἀναλα- 
βόντος αὐτὴν καὶ τὴν ὅλην ἀρχὴν ἀνα- 
κτησαμένου, οἱ μὲν ̓ Ολύνθιοι τὴν χώ- 
ραν ἀπαιτηθέντες οὐχ οἷοι ἦσαν ἀποδι- 
δόναι" διόπερ ᾿Αμύντας ἰδίαν τε δύνα- 
μιν συνεστήσατο καὶ τοὺς Λακεδαιμο- 
νίους ποιησάμενος συμμάχους ἔπεισεν 
εἰς. Οοηΐ. ᾿βοογαῦ!β Αυοῃιάδπη. Ρ. 125- 
ϑοοΙϊοίαϊθπιη οαπὶ Ατηγηΐα σοπίγδοίδτα 
νΙ ἀθὈΊπητι5 ᾿πΐτα 5. 37. 5ΟΗΝ. 

οἱ Β. Ἰπΐου ν Υβ 18. 
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’ [ἐ 9 “- ω “5 ς συ 9 ε “- 

14 παρεσοίμεθα συστρατευσόμενοι, ἐκεῖνοι εφ᾽ ἡμᾶς ἴοιεν. ἡμεῖς 
ΝΡ Ἂν , , ι Μ ἢ ’ 

δὲ, ὦ ἄνδρες Λακεδαιμόνιοι, βουλόμεθα μὲν τοῖς πατρίοις νὸ- 
“͵ Α ᾿] - ου ᾿Ξ " ’ Α θή 

μοις χρῆσθαι καὶ αὐτοπολῖται εἶναι" εἰ μεντοι μῆ βοηθήσει 
- δι ’ ’ “ . ον 

τις, ἀναγκὴη καὶ ἡμῖν μετ᾽ ἐκείνων γίγνεσθαι. καίτοι νῦν γ᾽ ἤδη 
ΟῚ “κ᾿ ἐκ .΄α ᾿ - Ἁ ᾽ ᾽ , ᾿] β ’ Ἁ 

αὐτοῖς εἰσὶν ὁπλῖται μεν οὐκ ἐλαττοὺυς οκτακοσίων, πελτασται 
Ἁ ’ Ἁ ο ε “ ,ὔ 3.Ὰ Α - 

δὲ πολὺ πλείους ἢ τοσοῦτοι ἱππεῖς γε μέντοι, ἐὰν καὶ ἡμεῖς 
" 49. ἥ δι ’ Ε , «ἃ ’ ’ 

Ι5 μετ᾽ αὐτῶν γενώμεθα, ἔσονται πλείους ἢ χίλιοι. κατελίπομεν 
’ Ἁ “ ’ ᾿ ’ ὔ 

δὲ καὶ ᾿Αθηναίων καὶ Βοιωτῶν πρέσβεις ἤδη αὐτόθι. ἠκούομεν 
-“ Φ , 9 ’ὔ , ’ὔ 

δὲ ὡς καὶ αὐτοῖς ᾿Ολυνθίοις ἐψηφισμένον εἴη συμπέμπειν 
’ ᾿ ,’ὔ Ν [ Ἁ 4 ’ 9 

πρέσβεις εἰς ταύτας τὰς πόλεις περὶ συμμαχίας. καίτοι εἰ 
’ὔ ’ ’ “Ὁ 5,Α΄, , Α Θ ’ 

τοσαύτη δύναμις προσγενήσεται τῆ τε ᾿Αθηναίων καὶ Θηβαίων 
" 7 ἾΦΙ, »᾿ Μ“ , ΑΒΕ 3 , ΕΣ . “ 

ἰσχύι, ὁρᾶτε, ἔφη, ὅπως μὴ οὐκετι εὐμεταχείριστα ἔσται εκεῖνα 
“- Ἁ Α ’ , 5 ᾿ ΄ “ ΡΥ 

ὑμῖν. ἐπεὶ δὲ καὶ Ποτίδαιαν ἔχουσιν ἐπὶ τῷ ἰσθμῷ τῆς [1αλ- 
, ΓῚ , Α Ν 5 Ἁ ,ὔ ν; ς ’ 

λήνης οὖσαν, νομίζετε καὶ τὰς ἐντὸς ταύτης πόλεις ὑπηκόους 
ΕΣ ΩΣ 7 δ᾽ »᾽ ΕΣ ὩΣ Α κ“- δ᾽ 

ἔσεσθαι αὐτῶν. τεκμήριον ἔτι ἔστω ὑμῖν καὶ τοῦτο τι 
9 “ ο ε ’ ’ 5 " Α “ 

ἰσχυρὼς αὗται αἱ πόλεις πεφόβηνται μάλιστα γαρ μισοῦσαι 
Α 9 Ι , ᾿ 9 , ΟῚ ““ , 

τοὺς ᾿Ολυνθίους ὅμως οὐκ ἐτόλμησαν μεθ᾽ ἡμῶν πρεσβείας 
,ὔ ᾽ὔ “ ᾿ ’ δὲ ᾿ δ - “Ἢ 

τό πεμπειν διδαξούσας ταῦτα. ἐννοήσατε ὁε καὶ τόὸε, πῶς εἰκὸς 
« »“ ΄᾿ κ ’ 9 - Μ“ Α 5. ἢ »᾿ κ 

ὑμᾶς τῆς μὲν Βοιωτίας ἐπιμεληθῆναι ὅπως μὴ καθ᾽ ἕν εἴη, πολὺ 
Α , τ᾿: ᾿ ’ ἢ ΄- Α ’ 3 

δὲ μείζονος ἀθροιζομένης δυνάμεως ἀμελῆσαι, καὶ ταύτης οὐ 
Α “ι ’ ." ΝῚ Α Α ’ ΟῚ » ὔ 

κατα γῆν μόνον, ἀλλὰ καὶ κατὰ θάλατταν ἰσχυρᾶς γιγνομέ- 
’ ᾿ ι Δ» κι «“ , ᾿ ’ 3 

νῆς. τί γὰρ δὴ καὶ ἐμποδὼν, που ξύλα μεν ναυπηγήσιμα εν 

παρεσοίμεθα)] πορευσόμεθα Ἐ. Οε- 
[61Ἰ παρεσόμεθα. 

συστρατευσόμενοι Β. στρατευόμενοι 
Εις (ὐδίθιὶ συστρατευόμενοι. 

14. αὐτοπολῖται Ν᾽ αϊοδῖιι5. [101] 
αὐτοὶ πολῖται. “ ῬΒυογαἸά68 ὅ».19: 
Αὐτόνομοι καὶ αὐτοπόλιες τὰν αὑτῶν 
ἔχοντες." ὅΟΗΝ. 

βοηθήσει Ὁ... ἘῸΝ. βοηθήσῃ Β. 
Οεἰοτὶ βοηθήσοι. 

ἡμῖν) ἡ ἡμᾶς Α,, σοΥΤΙροπίθαβ Η.1. 
καίτοι νῦν γ᾽ ̓ ἤδη ὙγοΙῆτιιβ. [01] 

καὶ τοίνυν γε δή. 
ὀκτακοσίων] ὀκτακισχιλίων ῬτοΡ Δ ]- 

᾿τογ Μιίοτα Ηἰβίοσυ οἵ ἄτγβθοθ, νοὶ]. 
6, Ρ. 113. 6α. Ιοπάϊη. 1797. 6 εο- 
ΡΠ5 ΟἸγπίποσατη οοτῆρατα 6 ππο- 
Βύμθπϊβ ΟΥ. 46 ἴδιϑα Ἰεραΐ. Ρ. 425. 
5ΟΗΝ, ϑεα ὀκτακισχιλίων ΥὈΓΒΙΒ 
ὨΪΤΉΪ ΠῚ 6888 66 ΡΘ' 86 ῬΓΟΌΔΡ11, 
ΔΙ᾿] 18 Πυτπγιιπὶ ΓΘα τ], Δηἰπηδα- 
γος ΝΘ. σΙ5 ΞΘ ΠΟ]. Πἰδί. νο]. 2, 

Ῥ.280. Οὐπίτα ριΌθαΐ ΤΉ ]νν411. ΗἸβὲ. 
γΟ]. 5, Β.- 14. 66. ἃ: 840. 

15. πρέσβεις] πολλοὺς ὄντας Ν, 
προσγενήσεται)] προσγενήσεται τὰς 

πόλεις, (6]6 {15 τὰς πόλεις, Β. πρὸς 
πόλεις περιγενήσεται, ΘΥΔ515 πόλεις 
περὶ Ἐὶ. 

ἔσται ἐκεῖνα Β..Ε ΕΗ... Οεἰετῦὶ 
ἐκεῖνα ἔσται. 

᾿ ἔτι . (ὐεἰειῖ δέ τι. Θυοά ΘρῸ 
Ἶαπα δηΐθα ΒΟΓΙΡΒΘΓΆΠῚ δ᾽ ἔτι, (ΔΙΊ ῚΒ 
ΠΟ ὨΘΒΟΙᾺΒ τεκμήριόν τι αἸχῖθ86 ΤῊ- 
οΥαιάθιη 1,34. ὅεθρθ διιΐθιη γῈ] ἴῃ Π8 
1115 δέ τι Βουϊρύα πη ῬΓῸ δ᾽ ἔτι. 

ἔστω ὑμῖν Β..Η.1.Ν. Οεί. ἔστω. 
αὗται] καὶ αὗται Ἐ. 
τό. ἰσχυρᾶς Β..Η. τ ἰσχυ- 

ρῶς. 
γιγνομένης ἀ641] ΡΓῸ γενομένης, αἵ 

ΡΙΓΘΟΘ 6 η5 ΟΥαῦΟ, ὉΌῚ οϑὶ ἀθροιζομέ- 
νῆς, οὖ ΒΘ] Θη5 σοηνθηϊαῖ. γενησομέ- 
νῆς τηϑ] αν ΝΥ οεἰβκιιβ. 5ΟΗΝ,. 
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". κ κ , ᾽ ᾿ ᾿ , 5 
αὐτὴη τη χώρᾳ εστίι, χβηματων δὲ πρόσοδοι εκ 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΙΒ ΗΙΚΤ. 6Ε. 

πολλῶν μὲν 

λιμένων, πολλῶν δ᾽ ἐμπορίων, πολυανθρωπία γε μὴν διὰ τὴν 
, ς ’ , ἈΝ Α Ἀ ’ ΟῚ “. 8 ε - 

17 πολυσιτιαν ὑπάρχει: αλλὰ μὴν καὶ γείτονες γ΄ εἰσὶν αὐτοῖς 
Θ ἊΩ Ε- «8 , ε θ ’ μι ᾿ “ ὃ Α 
βᾷκες οι ἀβασίλευτοι, Οἱ εραπευουσι μεν και νὺυν ἠθῆὴ τους 

,ὔ Ἂ Ἁ ’ὔ 

᾿Ολυνθίους" εἰ δὲ ὑπ᾽ ἐκείνους ἔσονται, πολλὴ καὶ αὕτη δύναμις 
᾽ὔ 5.) εὐῇ ᾿ κ᾿ ᾽ὔ ᾿ 5 ᾽ὔ κ Ἀ . 

προσγέενοιτ αν αὐυτΤοιζςφ. τουτῶν μὴν ἀκολουθούντων ΚαΕΣΤῸΣ ἘΝ 

΄ Π Ι , π «ἱ ἊΝ κ κὃ 5 ὙΑ Α ; 

τῷ αγγαιῷ χβυσεια χείρα αν αυστοις ἠθῆ οΟρεγοι. και τουτῶν 

- Ἁ ΄σ ΄“Ἵ. 

ἡμεῖς οὐδὲν λέγομεν ὃ τι οὐ καὶ ἐν τῷ τῶν ᾿Ολυνθίων δήμῳ 
’, ’ὔ 9 ’ ν ’ 9 “ , »᾽ ’ ,3 

18 μυριόλεκτὸν ἐστι. τὸ γε μὴν φρόνημα αὐτῶν τι ἂν τις λέγοι; 
᾿ Ν ε ΝΥ" 9» " . κ , ᾿ κ , 

καὶ γὰρο θεὸς ἴσως ἐποιησεν ἅμα τῷ δύνασθαι καὶ τὰ φρονή- 

ματα αὔξεσθαι τῶν ἀνθρώπων. ἡμεῖς μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες ΔΛακε- 
’ ,ὔ Α ᾽ὔ ΟῚ ᾽ὔ “ Φ Ξ᾿ " - 

δαιμόνιοί τε και συμμάχοι, ἐξαγγέλλομεν τι ουτῶς ἐχει τάκει 

ων (οἱ “ ο “ 

ὑμεῖς δὲ βουλεύεσθε, εἰ δοκεῖ ἄξια ἐπιμελείας εἶναι. δεῖ γε μὴν 
ἘΡΕΟ σῳ ᾿ (ἣ δέ ς ἃ Β..: ἢ δή , ᾿ 
υμας και τοὸε εἰθεναι. ὡς ἣν εἰρήκαμεν ουναμιν μεγαλὴην οὖσαν. 

») ’ ’ὔ ᾿ 5. 

οὔπω δυσπαλαιστός ἐστιν 
Ά , ζω -“ 

αἱ γὰρ ἀκουσαι τῶν πόλεων τῆς 
ἢ “ - »᾿ ὃ ς ᾽ Α 

πολιτείας κοινωνοῦσαι, αὗται, ἂν τι ἴόωσιν ἀντίπαλον, ταχυ 
Ἢ Ἀ ’ , κ᾿ ᾽ , 
ἀποστήσονται εἰ μέντοι συγκλεισθήσονται ταῖς ΤΕ επιγαμιαις 

Ἁ κ 
καὶ ἐγκτήσεσι παρ᾽ ἀλλήλοις, ἃς ἐψηφισμένοι εἰσὶ, καὶ γνώ- 

πολλῶν] ἐκ πολλῶν Η.1.Υ. 
πολυσιτίαν) πολυσυντέλειαν Ἐ. 
ὑπάρχει] παρέχει Β. 
Τὴ: γείτονές γ᾽ ΒΟΈΟΝ. γείτονές γε 

Η. (εἴθε! γείτονες. 
μὴν Β..Η.1. Οὐδίοι γε μήν. 

Θρᾷκες οἱ ἀβασίλευτοι) Θυοβ Τπὺ- 
ογϊ68. 2, 29. μέρος αὐτόνομον Θρᾳ- 
κῶν αἰχΙΐ, Ὁδὲ ΠαΙα ΟΠ 65 δουτπι 86- 
οὐγαίϊιι8 ἀοϑισηανι. 5ΟΌΗΝ, 

ἐκείνους] ὯΪΒ1 Ἰ6ρ'. ἐκείνοις, αὖ 6, 

2 τι 
τῷ οὐ. ., 
Πὰαγγαίῳ] Παγκαίῳ Α. Β. ρ»κ. ΑἸά. 
“ΑΒΕ Θ ἸΒΒΙΠηδ Πδθο πηβίδ]]ὰ [αῖβ88 
ἀὐρστὶῦ ααοα Ρ]Ιηϊὰ8 7. 8. 57. οὖ Ο]6- 
Ιη6η5 ἰγοπχαϊ. 1, ἢ. 307. (ὑδα πηππὶ 
Ῥῃωπίοθη ΠδΥγδηΐ ΔΕ1ΠῚ τηθίδα οἱ 
σΟηἤαίισαπη δα Ῥαηρθοιιπὶ ΤπΟΠίθ ΠῚ 
ΤΘΡΟΥΪ5586. Επουιηΐ Ὠαπα ργοσὰ] το- 
Πἰά 65. Ὁ10 8, Ροβίθα ῬὮΠΠΙΡΡΙ πουηὶπθ 
ἸηΒ]ρ 8, 41 ΟΡρογ αηϊζαίθ τηθίδ}]} 
ΘΡΥΘΡῚΘ ΘΧΟΊΙΠΠ τι8118 οϑύ δα 611, τϑβϑίθ 
Ἰιοάογο τύ, 8. οὐ Αἰ σαθοΠΒ 7. Ρ. 321. 
Τῃ 60116 ΠΙΟΠΥΒῚ ογαηΐ 8111 τηθίδα] ]ὰ, 
ἄσυχα αἰοῖα, Ῥγορθ ῬὮΠΙΡΡοβ, πδι- 
ταηΐο Αρρίαπο .. ΟἸν}]. 4, τοό. ἀυ- 
ΤΠ ΓΘΟΓΘΒΟΘΙΘ ΟΧ ψΠ]ΡΑΙῚ {ΥΔ ΠΟ Ὲ6 
ΠδΙγαῦ διιοίου ΜΊγΑθ1]. Ασιιβηη. ο. 42. 

ῬΒΙΠρΡΡΙ στη ΔΓ ατη ὈΤῸ χρυσεῖον αἰχΙΐ 
ΡῬ] ΗΒ 47. 5.15. ΒΟΗΝ, 

ἤδη βογναγαηῦ Β.).Ε.. ΕΝ. Η.1.ν.., οτα. 
σθίθ]. Αηΐθα χρύσεια] χρησια Ἐὶ. 

ὀρέγει Α. ΑἸά., οοττὶροπίθ Η. ὀρέγι 
Ἐὰ. ““ αἰϊίοογο ααἱ 86 νϑύθ Ἰπίθυργθῦδίιγ 
ΝΥ οἰβκιιβ ὀρέγειν χεῖρα." 5ΟΗΝ, 

οὐ καὶ] οὐκ ΗΝ. γϑοΐῖθ ἰουΐαββθ. 
Οὐοηΐ. ναγιθίαξθμη βου ρύμγθ 6, 5. 47. 

μυριόλεκτον ) μυριολεκτῶν Α]α., απο 
οΧ ΡΟ]]ας 6, 206. οειηθπαανι Βγοαδθαβ. 
5ΟΗΝ. Οὐπῆττηδγιηῦ Π1]. 

18. τό γε μὴν] τὸ δὲ Υ. 
ὁ θεὸς ἴσως Β..Ε. ΕΝ. Οὐδίου 

ἴσως ὁ ὁ θεός. 
σύμ. ΡΓῸ ξύμ. Β.}. 
οὕτω τἀκεῖ ἔχει ὨΒΌ οὕτω τὰ 

ἐκεῖ ἔχει Υ. τἀκεῖ ἔχει Β., οὕτως ἴη- 
ΤΟΥΡΟΒΙΪΟ ἸΠΐΟΙ ΨΘΥΒΒ ΒΌΡΕΟΙ τἀκεῖ οἵ 
ἔχει. 

δεῖ γε] καὶ δεῖ γε Υ. 
δυστνικῶ ἀδονν Β.0.Η.1.ν. Οδίενι 

δυσπάλαιστός τις. 
ἴδωσιν] εἴδωσιν Ἐ' 
10. ταῖς τε Β.(.1. Οεἰοτϊ ταῖς. 
παρ᾽ ἀλλήλοις Β., ψπηατδτη ὁ ΠῸΠ 

5815 οἷασο, ἢ... παραλλήλοις ἢ. Η. 
(ὐείουὶ παραλλήλαις, ΒΟ ποΙάθτιιβ παρ᾽ 
ἀλλήλαις. 

Α:Ό. 
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τ  ΟΆΡΓΗ: 80 

Φ ἈΝ ΄σ ’ὔ ΦΨ ὃ ,ὔ 9 ᾿ 

σονῖαι ΟΤιὶ μὲεῖα Τῶν κρατουντῶν ἕπεσθαι Κερ αλεον Εστιμν. 

“ ς ’ ὩΨ 3. , (δ “ ΕΣ ,, ε σ΄ )ς 

ωσπερ Αρκάδες, ὅταν μεθ᾽ ὑμῶν ἴωσι. τὰ τε αὑτῶν σώζουσι 
Α Ἁ νι ’ ς ’ 

καὶ τὰ ἀλλότρια ἁρπάζουσιν, 
»ὕ, 
Εσται. 

᾽᾽ 4. Μὰ" « , ὕ 

ἴσως οὐκεθ᾽ ὁμοίως εὔλυτα 

Λεχθέντων δὲ τούτων ἐδίδοσαν οἱ Λακεδαιμόνιοι τοῖς συμ- [13] 
’ ’ Ἁ  , ’ δ) ’ὔ 

μάχοις λόγον καὶ εκέλευον συμβουλεύειν ὃ τι γιγνώσκει τις 
5» ΄-΄-"Ρ ῃ - ’ 8 ’ὔ 

ἄριστον τὴ Πελοποννήσῳ τε καὶ τοῖς συμμάχοις. εκ τούτου 
Α Α Α “- ’ Α 

μέντοι πολλοὶ μὲν συνηγόρευον στρατιαν ποιεῖν, μάλιστα δὲ οἱ 

βουλόμενοι χαρίζεσθαι τοῖς Λακεδαιμονίοις, καὶ ἔδοξε πέμπειν 

21 τὸ εἰς τοὺς μυρίους σύνταγμα ἑκάστην πόλιν. λόγοι δὲ ἐγέ- [14] 
᾽ Ρ " Ἄλον.» κεν νς ἰϑισφ κι , - ἣ 

νοντο αβγυριον ΤΕ ΟΣ ἀνδρῶν ἐξεῖναι διδόναι Τη βουλομένη 

“ - 7 

τῶν πόλεων, τριώβολον Αἰγιναῖον κατ᾽ ἄνδρα, ἱππέας τε εἴ τις 
ἀὐροῦκ “ Ἔ κ᾿ ᾿ ᾿ Ύ “ δ τ 

παρέχοι, ἀντὶ τεττάρων ὁπλιτῶν τὸν μισθὸν τῷ ἱππεῖ δίδοσθαι 
“ ’ 4 Ἁ “- 

φ,εὶ δέ τις τῶν πόλεων ἐκλίποι τὴν στρατιὰν, ἐξεῖναι Λακεδαι- 

20. Πελοποννήσῳ τε Β.}).Ε.1. Οε- 
[6] Πελοποννήσῳ. 

συν. ΡῬΙῸ ἕυν. Β.}). 
στρατιὰν] Ἰ,Θοπο]ανῖιι5 σΟΥΓΘΧΙΐ, ἃΡ- 

Ῥτγοθαηΐθ δίθρμαμο, στρατείαν. θα 
Μοῖὰβ τϑοΐθ τηοηθύ ᾿ΐα 6886 αἀθῦθγα 
ποιεῖσθαι. ἴρ86 στρατιὰν ποιεῖν ἸηΐΕγΓ- 
ΡΓοίδίαγ : δχϑγοϊιπη οοροτθ. 5ΟΗΝ. 

χαρίζεσθαι] χαρίσεσθαι Α. ΑἸα., 
δηΐθ βουλόμενοι ροηϊΐ Οὐ. 

τὸ εἰς τοὺς μυρίους Β.]. τοὺς εἰς 
τοὺς ᾿Ακανθίους 1). τὸ εἰς τοὺς συμμά- 
χους ἡ. (ὑείει! ἐς τοὺς μυρίους. 

σύν. Ῥτὸ ξύν. Β.}. 
ἑκάστην Β.}).1.. (ὐδίετ! ἐς ἑκάστην. 

“Μοτὰβ ᾿πίογργοίαίιιτ : ἀθογθύμπ οβί 
αἴ ααδο 1 6ὲ ΕἸντα5 σογΐδπι ΤΉ] Τὴ 
τη (σύνταγμα) τηϊτογοῖ δα οοη- 
βοϊοπάπιτη ΠΕΙΊΘΓΠ αθοθιη τ]]]] 1111. 
Τηΐτα 5. 37. οδϑῇ (6 [Δοθαφο πη 0118: 
Τὴν δ᾽ εἰς τοὺς μυρίους σύνταξιν αὐτοί 
τε (ἅπαντες) συνεξέπεμπον, καὶ ἐς τὰς 
συμμαχίδας πόλεις σκυτάλας διέπεμ- 
πον, κελεύοντες ἀκολουθεῖν Τελευτίᾳ 
κατὰ τὸ δόγμα τῶν συμμάχων. 6,2. 3: 
Συνετάττοντο εἰς ἑξήκοντα ναῦς ἀπ᾽ 
αὐτῆς τε τῆς Λακεδαίμονος καὶ Κορίν- 
θου καὶ Λευκάδος καὶ ᾿Αμβρακίας εἴο. 
Αβεβι]δὶ 1,7: Ἔς ἑξακισχιλίους δὲ τὸ 
σύνταγμα τῶν συμμάχων. Ἡϊης ὁ 
συντεταγμένος ὦ, 4, 11. αἸοΙΓαΓ δνοοᾶ- 
ἴᾳ58. ΙΟἀοΙ8 15; 19: Οἱ Λακεδαι- 
μόνιοι κατέλεξαν στρατιώτας ἔκ τε τῶν 

πολιτῶν καὶ παρὰ τῶν συμμάχων τοὺς 
ἅπαντας ὑπὲρ μυρίους" παραδόντες δὲ 
τὴν δύναμιν Φοιβίδᾳ προσέταξαν συμ- 
μαχεῖν τῷ ᾿Αμύντᾳ καὶ μετ᾽ ἐκείνου πο- 
λεμῆσαι τοὺς ᾿Ολυνθίους. ὅ ΗΝ, 

21. τριώβολον] Ι͂ῃ αἸδπη 5ο]]]οοί. 
Ιη ἔωαεγε δρᾶ ᾿ΓΠπογά. Ρ, 47. οεἶν!- 
[αἴθ8. 5008 ΒΕΠΡΟ]αΠίαΣ ἸΠνΊΟΘΙη τῷ μὲν 
ὁπλίτῃ καὶ ψιλῷ καὶ τοξότῃ τρεῖς ᾿6βο- 
λοὺς Αἰγιναίους τῆς ἡμέρας ἑκάστης, 
τῷ δ᾽ ἱππεῖ δραχμὴν Αἰγιναίαν. Νο- 
να] δία ᾿πιιδι δία δϑί, ααοαά Παθοί 
ΤΠπυογά. 3, 17: ᾿Οπλίτας διδράχμους, 
41] αὑτοῖς καὶ ὑπηρέτῃ δραχμὴν ἐλάμ- 
βανον τῆς ἡμέρας. ΒΟΉΝ. 

ἀντὶ ἀῃΐα τεττάρων αδἰοπάππη νἹαϊΐ 
Μοτιβ ; οσοπϑίιϊςαϊαμα θη {πἰ αὐ 
ΘΑ ἴῃ αἸθτὴ βοἸνγογθίασ ἰδηΐατη 8{1- 
ΡΘΠ6Π, αυδηΐαχη Ρθα θα ααδίμογ. 
ΟΗΝ. Ιάθτὰ αἸοϊΐ ἀντὶ τεττάρων. 

τὸν μισθὸν Β.Ο. ἘΠῚ. ν. Οὐδίεει 
μισθόν. 

22. πόλεων] πολεμίων (Ὁ. 
ἐκλίποι] ἐκλείποι Ἰὰ. 
στρατιὰν] εἰσφορὰν Ὁ... ““Ἰβοη- 

Οἰανιθ. Βουρβὶύ στρατείαν, 564 νυ]ρὰ- 
ἴὰπη ἰοποηΐ οο044,, οἵ ἴῃ γοςθ οοιηρο- 
Βα λιποστρατίου οδῇ στρατιὰ, ὨΟΠ 
στρατεία." ὅ0ΗΝ. 

Λακεδαιμονίοις Β.1).ν. ΟὐείοΓ τοῖς 
Λακεδαιμονίοις. 

[τῆς ἡμέρας] 5ῖς Β. 

[15] 23 μονίοις ἐπιζημιοῦν στατῆρι κατὰ τὸν ἄνδρα τῆς ἡμέρας. ἐπεὶ 



986 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΙΒ ΗἸΒΤ, ΟΠ. 

Α “ Ι ’ . 

δὲ ταῦτα ἔδοξεν, ἀναστάντες οἱ ᾿Ακάνθιοι πάλιν ἐδίδασκον ὡς 
“ ἈΝ Α ΕΣ " , ΄ ’ὔ Ἂ, Α 

ταῦτα καλὰ μὲν εἴη τὰ ψηφίσματα, οὐ μέντοι δυνατὰ ταχὺ 
“- ’ “' » Ω 93 χ “ ε κ 

περανθῆναι. βέλτιον οὖν ἔφασαν εἶναι, ἐν ᾧ αὕτη ἡ παρασκευὴ 
“ - ’ 9 ᾽ Ξ ΕΣ Ἢ " 
ἀθροίζοιτο, ὡς τάχιστα ἄνδρα ἐξελθεῖν ἄρχοντα καὶ δύναμιν 

ἐκ Λακεδαίμονός τε, ὅση ἂν ταχὺ ἐξέλθοι, καὶ ἐκ τῶν ἄλλων 
; 

πόλεων" τούτου γὰρ γενομένου τάς τε οὔπω προσκεχωρηκυίας 
, Ξ “᾿ κ ᾿ ’ “- “ὁ - 

πόλεις στῆναι ἀν καὶ τὰς βεβιασμένας ἧττον ἂν συμμαχεῖν. 

ἌΠΟ. 

24 δοξάντων δὲ καὶ τούτων ἐκπέμπουσιν οἱ Λακεδαιμόνιοι Εἰύδα- [τ6] 

25 

᾿ Ἁ τ σ΄ ὃ Ὶ Α “ , Α “ἢ 

μίδαν, καὶ σὺν αὐτῷ νεοδαμώδεις τε καὶ τῶν περιοίκων καὶ τῶν 

Σκιριτῶν ἄνδρας ὡς δισχιλίους. ὁ μέντοι Εἰὐδαμίδας ἐξιὼν 

Φοιβίδαν τὸν ἀδελφὸν ἐδεήθη τῶν ἐφόρων τοὺς ὑπολειπομέ- 

νους τῶν ἑαυτῷ προστεταγμένων ἀθροίσαντα μετιέναι αὐτὸς 
κ΄ 3. “ἀςς ὃ χε . ἥ 5 , " - ᾿ ἶν , 

δὲ ἐπεὶ ἀφίκετο εἰς τὰ ἐπὶ Θρᾷκης χωρία, ταῖς μὲν δεομέναις 

τῶν πόλεων φρουροὺς ἔπεμπε, [Ποτίδαιαν δὲ καὶ προσέλαβεν 

ἑκοῦσαν, σύμμαχον ἤδη ἐκείνων οὖσαν, καὶ ἐντεῦθεν ὁρμώμενος 
9 ’ “] ἥν. Ἃς Ἁ ς ’ Ε ’ 

ἐπολέμει ὥσπερ εἰκὸς τὸν ἐλάττω ἔχοντα δύναμιν. 

Ὁ δὲ Φοιβίδας, ἐπεὶ ἠθροίσθησαν αὐτῷ οἱ ὑπολειφθέντες 

τοῦ Εὐδαμίδου, λαβὼν αὐτοὺς ἐπορεύετο. ὡς δ᾽ ἐγένοντο ἐν 

Θήβαις, ἐστρατοπεδεύσαντο μὲν ἔξω τῆς πόλεως περὶ τὸ 
Α ΄“ “ 

γυμνάσιον᾽ στασιαζόντων δὲ τῶν Θηβαίων, πολεμαρχοῦντες 

23. πάλιν Β.Ο..Ε.1.ν. Οίοι 
πάντες. 

ἄλλων] πολλῶν ρζ. Β. 
οὔπω] οὕτω Α.Ο.Π.Ε..Ε. ΑἸά. 
24. δὲ καὶ Β.Ο.}).Ε..1.ν. Οδίρεὶ δέ. 
τῶν Σκιριτῶν Β.1.1. τῶν Σκειριτῶν 

ΜΝ. Οβίβι Σκιριτῶν. ““ Οοπίτα [)1ο- 
ἄἀοταβ 15, 2ο: Τῶν δ᾽ ᾿Ολυνθίων δια- 
πολεμούντων πρὸς ᾿Αμύνταν τὸν τῶν 
Μακεδόνων βασιλέα, Λακεδαιμόνιοι τὸν 
μὲν Φοιβίδαν ἀπέστησαν τῆς ἡγεμονίας, 
Εὐδαμίδαν δὲ τὸν ἀδελφὸν τοῦ Φοιβί- 
δα κατέστησαν στρατηγόν" δόντες δ᾽ 
αὐτῷ τρισχιλίους ὁπλίτας ἐξαπέστει- 
λαν διαπολεμήσοντα τὸν πρὸς τοὺς 
᾿Ολυνθίους πόλεμον. ῬὨΩΡΙαδΙη ἱρ]- 
[ῸΓ δηΐθ Επιἀδτηϊάδηη τηϊβϑιιπὶ δᾶνογ- 
8.8 ΟἸγΠΓΠ1ο5 να]ῖ.᾿ ΒΟΉΝ. 

ἐξιὼν) ἐξελθὼν ἘῚ. 
τὸν] τοῦ ργ. Β. 
ταῖς μὲν δεομέναις] τοῖς μὲν δεομέ- 

νοις Ἐὶ 
καὶ ἐντεῦθεν] ἐντεῦθεν Β. 
ἐλάττω] 1ΙΟάΟΥΒ 15, 21. 46 Επ- 

ἀατηϊάα : ̓ Εμβαλὼν εἰς τὴν χώραν τῶν 

᾿Ολυνθίων κοινῇ μετ᾽ ᾿Αμύντου διεπο- 
λέμει πρὸς ᾿Ολυνθίους" εἶθ᾽ οἱ μὲν ᾽Ο- 
λύνθιοι, δύναμιν ἀξιόλογον ἠθροικότες, 
ἐπλεονέκτουν ἐν ταῖς μάχαις, στρατιώ- 
τας πλείους ἔχοντες τῶν πολεμίων. 
Ηφς 1116 δὰ} ΟἸγτηρΙδα. 99. ΔΠΠΟ 2. 
5ΟΗΝ. 

ἐλάττω ἔχοντα δύναμιν] ἔχοντα τοι- 
αὐτην δύναμιν Υ. 

25. ἐγένοντο] ἐγένετο Α. 
ἐστρατοπεδεύσαντο] ἐστρατοπεδεύ- 

σατο Β. 
Θήβαις Β..ἘΕΤ.Ν. Οὐδίθιϊ ταῖς 

Θήβαις. 
γυμνάσιον] ἈΑπία. ρογίαβ Ῥτοίαβ 

ἔαὶϊῤ συτηηάαβιιση [0181 οὖ βίδα!πιπ), οἵ 
δα αδχίταιη ὨΙΡΡΟατ͵οπηιιβ, διοίουα 
Ῥαιβαηΐα 9, 23.1. ΘΗΝ, 

στασιαζόντων δὲ τῶν Θηβαίων] Ῥοβὲ 
ΡῬδορη Απύα]οιδο δοσθρίδτη οὐ ροϑβύ- 
αύδπῃ [6 γ]8 οατη ΑΥΠΘΠΙΘΠΏΒ1θ 115 ἰοῦ 
ΘΟ] ΤηΠᾶΠὶ ἀδ]θοογδηΐ, ἴῃ Ῥατίθϑ [,866- 
ἀφο οσιιπὶ ΟἸρΆτΟὮ 1 ΠΘΡΆΠΟΙΙη 
ΤΊ Ὁ}0] πο] πα αηΐ, αὐ ᾿ηἶτα Δα 5, 4. 9. 
εχ Αὐϊβϑῆαθε ἄοοθο. ἀἄάο Ἰοοὰπὶ 

[17] 
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φῦ 

118... ΟΑΡ. ΤΙ. 281 

, 

μὲν ἐτύγχανον ᾿Ισμηνίας τε καὶ Λεοντιάδης, διάφοροι δὲ ὄντες 
" 7 Α ᾿] Ἁ ξ ’ “ ς “ 

αλλήλοις καὶ ἀρχηγος εκάτερος τῶν εταιριων. 
ς Α ο 

Ο μὲν οὖν 
3 , Ν Ἀ - “ "Ἂ, ὃ , ᾽δὲ 9 ΄ 

Ἰσμηνίας διὰ τὸ μῖσος τῶν Λακεδαιμονίων οὐδὲ ἐπλησίαζε τῳ 

Φοιβίδᾳ" ὁ μέντοι Λεοντιάδης ἄλλως τε ἐθεράπευεν αὐτὸν, καὶ 
, 

ἐπεὶ εἰσῳκειώθη, ἔλεγε τάδε. "“Ἑξεστί σοι, ὦ Φοιβίδα, τῆδε τῇ [18] 

ἡμέρᾳ μέγιστα ἀημηθα τῇ σεαυτοῦ πατρίδι ἐπερυρηγῆσται; ἐὰν 

γὰρ ἀκολουθήσης ἐ ἐμοὶ σὺν τοῖς ὁπλίταις, εἰσάξω σε ἐγὼ εἰς τὴν 
" ’, , ᾿ Π Ἷ " 7 ’ 
ἀκρόπολιν. τουτου δὲ γενομένου νόμιζε Τος Θήβας “πανταπασιν 

ε Ἁ , Α ΄“ “ ’ , ΕΣ 

ὑπὸ Λακεδαιμονίοις καὶ ἡμῖν τοῖς ὑμετέροις φίλοις ἔσεσθαι. 
’ “-“ Α ς ς ἴω ς ,ὔ ὔ μὴ ΄- 

27 καίτοι νῦν μεν, ὡς ορᾷς, ἀποκεκήρυκται μηδένα μετὰ σοῦ 

“8 τεστραμμένος ἔσει Θήβας, πολὺ μείζω πόλιν ᾿Ολύνθου. ἀκούσας [19] 

στρατεύειν Θηβαίων ἐπ᾽ ᾿Ολυνθίους" ἐὰν δέ γε σὺ ταῦτα μεθ᾽ 

ἡμῶν πράξης, εὐθύς σοι ἡμεῖς πολλοὺς μὲν ὁπλίτας, πολλοὺς δὲ 

ἱππέας συμπέμψομεν᾽ ὥστε πολλῇ δυνάμει βοηθήσεις τῷ ἀδελ- 

φῷ, καὶ ἐν ᾧ μέλλει ἐκεῖνος "Ὄλυνθον καταστρέφεσθαι, σὺ κα- 

δὲ ταῦτα ὁ Φοιβίδας, ἀνεκουφίσθη: καὶ γὰρ ἣν τοῦ λαμπρόν τι 
“. Α "“ εἵ ΄“ ΄- . Α ς ’ ἰω 

ποιῆσαι πολυ μαλλον ἢ τοῦ ζῆν ἐραστής, οὐ μέντοι λογιστικὸς 

ἐρτορίιτη ᾿βοογαῖβ Ρ]αίδιοϑθ ΟΥΑ ΓΟ Π15 
Ρ. 301 Ὁ: Γενομένου. δὲ τοῦ Κορινθια- 
κοῦ πολέμου διὰ τὴν ὕβριν τὴν τούτων, 
καὶ Λακεδαιμονίων “μὲν ἐπ᾿ αὐτοὺς 
στρατευσάντων, δ᾽ ὑμᾶς δὲ σωθέντες 
οὐχ ὅπως τούτων χάριν ἀπέδοσαν, ἀλλ᾽ 
ἐπειδὴ διελύσασθε τὸν πόλεμον, ἀπο- 
λιπόντες ὑμᾶς εἰς τὴν Λακεδαιμονίων 
συμμαχίαν εἰσῆλθον. καὶ Χῖοι μὲν καὶ 
Μιτυληναῖοι καὶ Βυζάντιοι συμπαρέμει- 
ναν, οὗτοι δὲ τηλικαύτην πόλιν οἰκοῦν- 
τες οὐδὲ κοινοὺς σφᾶς αὐτοὺς παρα- 
σχεῖν ἐτόλμησαν, ἀλλ᾽ εἰς τοῦτο ἄναν- 
δρίας. καὶ ἀφροσύνης ἦλθον, ὥ ὥστε ὦμο- 
σαν ἢ “μὴν ἀκολουθήσειν μετ᾽ ἐκείνων 
ἐφ᾽ ὑμᾶς τοὺς διασώσαντας τὴν πόλιν 
αὐτῶν. ὑπὲρ ὧν δόντες τοῖς θεοῖς δίκας, 
τῆς Καδμείας καταληφθείσης, ἠναγκά- 
σθησαν ἐνθάδε καταφυγεῖν. Πίης οχ- 
ῬΠοαπ δ ραγίθϑ ΤΠΘΡδποσπτη. ΟΗΝ. 

Λεοντιάδης] Λεοντιάδας Ὀ15 Υ'΄. “Ῥ]ὰ- 
ἱΔυοῃ 5 ἴῃ ΑΡ681]. 6. 23, 24. Ῥεϊορ!ά. 
6. 5. 46 ἀδηϊο ϑοογαίβ Ρ. 575 Ε. δὶ 
Ββύογϊαμα πηὰ]ΐο δοσιγαῦϊ8 Δ] 1 1π48 
ΠδΙταΐ, ὑθίαπιθ Λεοντίδην ποιΙηϊηδῦ. 
θα οὐτὴ ΧΟΠορΠοηΐα ἴδοϊξ Ἰοοσὰβ 5. 
οι οί 15 οοηΐγα ᾿ΝΘΕΟΓΆΤη Ρ. 1378, 
ΠῚ βοθϊθϑίιιβ θ᾽ 15 ρδίθυ, 4] Ρ]αΐδθαβ 
Ῥτγοαϊαϊδ, οσατη οϑϑοῦ Βοοίδγομδ, 511η}]- 
Ἰἰπηιβ Π]10 οἱ νἱΐα οἱ βίπαϊο 1δοθᾶθ- 

ΤΠΟΠΙΟΓΙΙΠΊ, Ελαγγτηδο τι ὁ Λεοντιάδου 
Ποιηϊηδίαγ, οὐ Ἡδγοαοί 7, 205 οἵ 
234. Ὁ] Λεοντιάδης εἰ Εὐρύμαχος, Ραΐξο 
οὐ ἢ]πι8, ἀοο5 ΠΟΘ ΔΠΟΥ ΠῚ ΠΟΙΏΙΠηΔΠ- 
ἴχ. ΠΙΟΘΟΙῚ 12, 41. 5ΟΗΝ, Υ. δὰ 
Β.. 28. 

ἀρχηγὸς Β.Π.Ε.Ε.Η.1.ν. Οείοεὶ 
στρατηγός. ““ΝΠΟΩΠΔΠῚ ἸΘΡῚ [ΔΟΙΟΠ5 
ἀποσοιη στρατηγὸν αϊοίθτη, ἈὈ] (6 6110 
ΟῚ ραν." ΒΟΉΝ. 

ἑταιριῶν] ἑταιρειῶν Υ. 
ὁ μὲν οὖν Β.Ο.).Ν. Οὐείοε! ὁ μέν. 
εἰσῳκειώθη ἴῃ [ἈΠ] γ!ταΐθτα 6118 

86 ᾿πβιππανογαῖ. 5ΟΌΗΝ, 
τάδε ΒΟ... Η. Οὐβίβιη τοιάδε. 
26. τοῖς αηΐα Λακεδαιμονίοις οἴῃ. Β. 

Ὠ.1.ν. εὖ ἐογίαββα Ὁ... 
Λακεδαιμονίοις Λακεδαιμονίων Β.. Ε΄. 
27. καίτοι νῦν ᾿,ΘΟΠοΙανταΒ. [1ὈΥ] καὶ 

τοίνυν. 
συμπέμψομεκ! συμπέψομεν Β. 
καὶ ἐν ἐν 

ἔσει) [ΔΌΥΙ ἐ ΞΝ 
μείζω] μείζων Ο. 
28. πολὺ] οἵη: Υ. 
λογιστικὸς οἴς.1] ΗΙ8Β. νΕΥ0185 [δαί 

ῬΘΒΒΙΤΩΙ ΘΟΠΊΤΩΠΙΠΙΟΠΘΙΩ ἃ 60Π51}115 [.ἃ- 
ΘΘαδΟΠΠΟὨΪΟΓΊΓΩ ΤΘΙΊΟΨ ΘΙ σοηδίμγ Χ6- 
ΠΟΡΒΟΩ. Οὐηίτα ιοάοτιιβ 15, 20. 
ϑραγίδηοβ, ογεβϑοθηΐθβ ΤΠ ΔΠΟΥΠῚ 



88 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΞ ΗΙΒΊΤ. ΟΕ. 

γε οὐδὲ πάνυ φρόνιμος ἐδόκει εἶναι. ἐπεὶ δὲ ὡμολόγησε ταῦτα, 
Ἧὶ ι ".λ ΓΝ, « , 53 

προορμηήῆσαι μεν αὐυτον εκελευσεν, ὠσπερ συνεσκευασμέενος ἣν 

“,γ8 δ᾽ “ἃ ΧΩ 

ἡνίκα ὁ ἂν ἢ 
ἢ ν ᾿ 

εἰῷ τὸ ἀπίιεναι 

’ ΑἉ ᾿] ’ Α ’ 

29 Λεοντιάδης. καὶ αὐτὸς σοι ἡγήσομαι. 

Ἁ Ἀ Α Ὁ“) 9 Α Ὗ ε 

καιρὸς, πρὸς σὲ ἥξω ἐγὼ, ἔφη ὁ 

ἐν ᾧ δὲ ἡ μὲν βουλὴ 
Ε] , ΕῚ ΄ 9 ς ΄σ ΄“ Ν ἈΝ ν - Ν “ 

ἐκαθητο εν τη εν αγορᾳ στο διὰ το  ΤὰὍΡ γυναικᾶς εν τη 

Καδμείᾳ θεσμοφοριάζειν, θέρους δὲ ὄντος καὶ μεσημβρίας 

ΟΡ65 νϑζοβ οἵ δαϊαγαιη 8] Δ η 0 
ἀποςογϊ αΐοτη “ΓΘ θΑΓπῚ ατιαϑὶ ργοθβᾶ- 
σἸθηΐθβ, πος ἴῃ τηδη 418 ΒΘΟΥ ΘΙ 5 Θ0Π- 
5111 ἀποῖθτιβ 5115 ἀθα 1556 αἱῦ πὸ ο0]8- 
[δὰ ΟΟΟΑΒΙΟΠ ΘΙ ΟΙΔΙΠΟΠΠ] 16. ΔΓΟΪΒ 
Οὐδαπηθϑο οσοιρδηαεθ Δ ρουθηΐ. Ρ]α- 
[ΔτΌἢτι5 ᾿Ἰηνοίθναΐο ΑρΌΒ11α] ἰὴ ΤΠ 6Ρά- 
ΟΒ ΟὝἸΟ οὖ Δι] ὈἸ ΠΟΙ ᾿πητηοαογαῖθο ἢος 
ΘΟΏΒΠΠΠ απ ροτίθ {τυ υϊῦ, Θαιηααθ τε- 
ΘΟΓΌΓΙΩ, αὖ ν]θὕ1, ΟΥ̓ ΠΙΤΙΠη 60 ΓΘ ΡΟΓΒ 
ΒΌΒΡΙΟΙΟΠΘΙη Θχιίι5. σΟΙΩΡΙΟΡΑν] ; οἵ 
5815 ΤηΔ Ἰ[65[0 δηϊτηπη ργΟα Ια Αρ6- 
5114118 αἸοΐο 1110 αιοα τοίοσί 'ρ86 Χε- 
ΠΟΡΠΟΏ πη ὃ. 32. Οοπΐ. Ρ]αίδγοὶ. 
Αρε811. 6. 22. οῇ 24. ιοάοσγιπ πη1- 
ΨΘΓΒῚΒ ΡΑΓίΔ 15 {ΠἸΌΊΊΘΓΘ, 0 ΠΟΙΊΙ- 
Πδί]πΔ Δα βου θυ ἀθθοραί Αρθβι]8ο, 
τηοπαῦ οὔϊαπη Μοῦιβ. 5ΟΗΝ. 

πάνυ φρόνιμος ΒΝ. Ομίεο 
φρόνιμος πάνυ. 

συνεσκευασμένος] ξυνεσκεδασμένος 
Α.Ο.Ε.. ΑΙα., οσογτιρϑηΐα 1., αὶ συν. 
αὖ 10. εἱ χαὶ νε ΒαρΡρ]θί Ἰηΐου νϑῦς 
8585 Β. 

Λεοντιάδης] Λεοντίδης Β., α ἸηΐοΓ 
ΨΘΓΒΒ ΒΌΡΡΙοίο. Ν'. δα ϑίθρμδηι ΤῊ 685. 
ν. Λεοντιάδης εἴ ϑοΒποίαογ. ἃ δ: 28- 

ἡγήσομαι] εἰσηγήσομαι χ 
ἐν τῇ ἐν ἀγορᾷ Β.}).ν. ἐν τῇ ἀγορᾷ 

ΟΕ. Οβίειυ ἐν τῇ ἀγορᾶς. 
Καδμείᾳ] Καδμίᾳ Α.Β.).Ε. ΑἸΑ., 

σΟΥΤΙροηῖΘ 1. ““Μομοῖ ἤξδθο, αυΐᾶ 
8188 Βθῃδίτ8. 1Π ΘΟΙΌΡΟΙΙ (ὑδαπιθα, αἱ 
ΑΤἸΠΘη15, ΠΟ γ ΘΠ6 50] θεῖ." 5ΟΗΝ. 

θεσμοφοριάζειν] ἐμφοριάζειν Υ.. 
“Π ροσα Ῥυ ΒΊΟΥ ΤΩ οαρίδτη ἔ1558 
Οδατπηθαπ οχ ΑὙΒ01415 ΕἸΘαβιπἰδοα 
ΟΥ̓ΔΙΊΟΠΘ νΟ]. 1, Ρ. 452: Πυθίων ὄντων 
ἡ Καδμεία κατελήφθη, ἀπποίαν!ς Ῥα]- 
τηθυα8. ον 6118 ἴῃ ΑΠΠΔΠΡτι8 δὰ 
ΟἸγτΡ. 99, 2. Ραΐαθαί πούδγῃ δθϑίδι]β 
ΠΟῚ ΘΟΏΥΘΏΪΓΘ ΟΠ  ΠΘΒΙΠΟΡΠΟΓΙΟΓΙΙΠῚ 
[ΘΠΊΡΟΤΘ. ΘΒ ΟΡΠμουΐα ΘηΪπὶ ἰπο]- 
αἸ886. αἷῦ ἴῃ τηθηϑθη ΡΥΔΠΗΘΡΒΙΟΠΘΙΩ 
Αὐσαπη οἱ ᾿θαπηαίσι πη ΒΟ  υ τη, 
Ατοο Ργδηθρϑι οἱ ἔθυϑ τ βρο Πα θΠίομπ, 
Πος οϑῦ ἴῃ Ἰηϊδατη ΝΟ 118. ΠΟΒΌΙΙ. 
Βερουῖο αυϊάοπι ἴῃ Ῥ]αΐΆγ οὶ ΠΡτο ἀ8 

. 

[5146 Ἰοσιπὶ Ρ. 378 Εὶ απο: ᾿Αθήνησι 
νηστεύουσιν αἱ γυναῖκες. ἐν Θεσμοφορί- 
οις χαμαὶ καθήμεναι" καὶ Βοιωτοὶ τὰ τῆς 
᾿Αχαίας μέγαρα κινοῦσιν (τϑοῖθ Τουρ. 
διηθηαρδαῦ οἰκοῦσιν), ἐπαχθῆ τὴν ἑορτὴν 
ὀνομάζοντες, ἁ ὡς διὰ τὴν τῆς κόρης κά- 
θοδον ἐ ἐν ἄχει τῆς Δήμητρος οὔσης. ἔστι 
δὲ ὁ μὴν οὗτος περὶ Πλειάδα σπόριμος, 
ὃν ᾿Αθὺρ Αἰγύπτιοι, Πυανεψιῶνα δ᾽ 
᾿Αθηναῖοι, Βοιωτοὶ δὲ Δαμάτριον κα- 
λοῦσι. ἨἩΐϊῃς ἸρΊταΥ 8. (ει ροῦα σοη- 
βϑίαί ΠΟΘΙ ΟΡ Πουοσιη ΑἰΘΟΥΉΠΩ, 
ααϊραβοῦτη Ρ]αἰαγομιβ ΤΠ Ραηδίη 50- 
Ἰθπη Ἰ αύθηη ΒΔΟΤΌΓτη (ὑΘγουῖβ, ἐπαχθῆ 
ΔΡΡΕΙ]]δΐατη, δοιηραγαν." ΒΟΉΝ. 
ΤΉ ΘΌΙΒ οἰϊδπὶ "ΠΓ ΠΟΒΙΠΟΡΠΟΥὰ ΡΘΓΑΡῚ 
ΘΟΏΒΌΘΥΙ586 ἰοβίαίαγ Ρ]αΐ. ΡΕΙΟΡ. 6. 5, 
αὰϊ (ὑδάπιθαπι ΤΠ Θ ΔΤ ιτη ἀτθθτα ἃ [.ἃ- 
ΠΘαξΕΠΊΟΠ185. Οσοπραΐαπι {1586 ΒΟΥ 1 
ἄστη ᾿ΤΓΠΘΒΙΠΟΡ ΠΟΥ ἀσθυθηΐαῦ ; Ἰάαπ8 
Τ 6618 ϑοβίαϊθ ΘΟ 10 1588 αἸ]Π]ρ ΘΗ ἸΒΒΊΤητΙ5 
οὐ σοϑουτι8 ΒΟΙΙΡΟΥ ΧΘΠΟΡΠΟΝ τηθιηο- 
ταν. [Ιἴδαθ Ῥγθθο]ανα [ἈΠππ|ιῸ [)οα- 
Ὑν 6118, 4], ααδηην}β δὉ 110 ΓΘ Ραμα 
ΓΕΒ ΟΡ ὨΟΥΪὰ ΤΠ ΠΠΟΓΑΤῚ αἸΧΟΥΙΐ, (186 
8ΔΠὴ0 8 Ὁ]. 990, οσειραΐοε (ὑδατηθϑο 
[ΘΙ ΡΟΓΘ ΡοΓΑρ  ὈΔΉΓΓ, 1118 ἰΔΥη 6 ἢ ΠΟῚ 
δοβίδίθ, 566 ὨΙθ6 σο] ταί [1556 0 ἢ- 
[6 πα 10, σαοα πἰτηϊσιιτη, ᾿παπ 1116, 
᾿ΡΠΟϑιπορῃουῖα ΑὐΠθπ8 ῬυδηΘΡΒΙΟΠΘ, 
δΔαἀθοχαθ ὨΙΌΘΥΠΟ ΠΊΘη56, ἈΡΈΓΘΗΓΙΓ, 
Αὖὐ ἸΏ ͵ΏΘΤΙΒ ΘΧΘΠΊΡ]18 8118. Οβίθηαιϊ 
ἔδο}16 ροϊευϊῦ, φιοα ΘΔ 46 Π} ΡΟΥΘ ἔεβία 
ΔΡραα νὰ ]ὰ8 ρΘηΐ65 γΑΥ115 ῬΤΟΥΒῚΙΒ 615- 
ὉΠΟΙΒα86. ΔΠῺΙ (ΘΠ ΡΟ θτ18 ΘΘΙΘΟΓΑΤΙ 
σοηϑαθδνογαηΐ ; αὖ ρτοϊπαθ ἐχ Αἴθθηϊ- 
ΘΒ. πη ᾿Π ΠΘΒΙΠΠΟΡ ΠΟΓΙΟΥ ΤΏ ἰθιηροΟΥΘ 
ΠΟ ΠΟΥ Τ]ΘΠ518 ΘΟΠΒΟΓαΙ αἴατιθ 
Θ͵ΑΥΊΒΒΙΠῚΓ1ΠῚ ΧΘΠΟΡΠΟΏΒ. (ΘΒὈ ΤΠ ἢϊ- 
ἘΠῚ ΤΘῖ61}} ΡΙαηθ πο ροβϑιῦ. ΟΟΈΞΙΝ, 
ΒΔΑ. νο]. 2. Ρ. 341. Οοπΐ. ΟΠ πίοῃ. δὰ 
ἃ. 3882. Ρυ(ῃϊὰ διιΐθπι, [6 Υ1}18. ΒΙΠρῚ- 
Ἰασιιπὶ ΟἸγτηρΙ πὶ ΔΠῺ8. Οο]οὈγαΐα, 
ΠΘΩ]Θ ἴῃ ΨΘΙ ΠΟΘ 1ῃ ΠΙΘΤηΘΠη 1Ππ0]- 
α1886 βα[]!5 οοηβδίαί εχ Τῆμπο. 5. 1 
Βα γβῖα ἰατηθη ἃριιὰ ΧΟΠΟΡΠΟΠΐοπὶ 
1η 6 Προ θαῦ Πα γ]νν 41}. Η δῦ. νο]. 5, Ρ. 
17. 6ἃ. ἃ. 1840. 

Α.6. 

[20] 



282. ΤΕ ΡΠ ΟΆΈΣΤΙ. 280 

’  " ᾽ 7 5 } « “ ᾽ , , γ4} 
πλειστὴ ἣν ἐρημία ἐν ταῖς ὁδοῖς, ἐν τούτῳ προσελάσας εφ 

’ Α « 

ἵππου ὁ Λεοντιάδης ἀποστρέφει τε τον Φοιβίδαν καὶ ἡγεῖται 
Α “- ᾿Ὶ 

εὐθὺς εἰς τὴν ἀκρόπολιν. καταστήσας δ᾽ ἐκεῖ τὸν Φοιβίδαν καὶ 
Ἁ ᾿] "5 ΄' Α Α ᾿Ὶ ’ ΕῚ ΄ ι ι 

τοὺς μετ αὐτοῦ καὶ παραδοὺς τὴν βαλαναγραν αὐτῷ τῶν πυλῶν, 
Α 9 Α ’ὔ ’; 9 Α ς ’ὔ Φ Α 5" Α 

καὶ εἰπὼν μηδένα παριεναι εἰς τὴν ἀκρόπολιν ὄντινα μὴ αὐτος 
Ἁ Α ᾿ 

ἐλθὼν δὲ εἶπε 
“ ἀκρό-[“1] 
φῳ 
οστις 

κελεύοι. εὐθὺς ἐπορεύετο πρὸς τὴν βουλήν. 
; κ Ὁ 

4οταδε. Ὅτι μὲν, ὦ ἄνδρες, Λακεδαιμόνιοι κατέχουσι τὴν 

πολιν, μηδὲν ἀθυμεῖτε" οὐδενὶ γάρ φασι πολέμιοι ἥκειν, 
ἢ ’ " »"- :] Α Α - ’ ’ὔ 9 - 

μη πολέμου ἐρᾷ ἐγω δὲ τοῦ νόμου κελεύοντος ἐξεῖναι πολε- 
’ «- - ὔ ’  - ’ 

μάρχῳ λαβεῖν, εἴ τις δοκεῖ ἄξια θανάτου ποιεῖν, λαμβάνω του- 
Α Ἵ ς »-“" Ἁ Ε “- Α « ’ 

τονὶ ᾿Ισμηνίαν, ὡς πολεμοποιοῦντα. καὶ ὑμεῖς δὲ οἱ λοχαγοι 
Α ς Ν ’ ’ὔ τὰ ’ ΝῚ ’ὔ 

τε καὶ οἱ μετὰ τούτων τεταγμένοι, ἀνίστασθε, καὶ λαβόντες 
᾿] ’ ΄ ΕΣ 937 

ἀπαγαγετε τοῦτον ἔνθα εἴρηται. ῳὸ 
ἐ Α ᾿ “ ’ Ἁ “ 

οι μεν δὴ εἰδότες τὸ πραγμα [21] 
΄. ’ Ἂ;. 5 Ἷ Α ᾿ς “ ᾿ ᾿ 4 7 

παρῆσαν τε καὶ ἐπείθοντο καὶ συνελαμβανον᾽ τῶν δὲ μὴ εἰδότων, 
"5 ’ Α Ε “-» Α « Α ὔ εἰ Α 

ἐναντίων δὲ ὄντων τοῖς περὶ Λεοντιάδην, οἱ μὲν ἔφευγον εὐθὺς 

ἔξω τῆς πόλεως, δείσαντες μὴ ἀποθάνοιεν, οἱ δὲ καὶ οἴκαδε 
“ ς ᾽ Ξ 9 ν ᾿] ε ᾽ὔ Ν ΠῚ ἶ 3 

πρῶτον ἀπεχώρησαν" ἐπεὶ δὲ εἱργμένον τὸν ᾿Ισμηνίαν ἤσθοντο 

ἐν τῇ Καδμείᾳ, τότε δὴ ἀπεχώρησαν εἰς τὰς ᾿Αθήνας οἱ ταὐτὰ 

γιγνώσκοντες ᾿Ανδροκλείδᾳ τε καὶ ᾿Ισμηνίᾳ μάλιστα τριακόσιοι. 

ἀποστρέφει τε Β.Ν. (Οὐοἴεῦϊ ἀπο- 
στρέφει. 

καὶ ἡγεῖται εὐθὺς εἰς τὴν ἀκρόπολιν] 
καὶ ἔρχονται εἰς τὴν ἀκρόπολιν Υ. 

εὐθὺς] εὐθύς τεῖ. Μιὰ. δηποί. δὰ 5, 
ὅνι δι 

τὴν ̓βαλανάγραν αὐτῷ Β.Ώ ΕΝ. Οε- 
εν] αὐτῷ τὴν βαλανάγραν. 

κελεύοι Β. : . ΕΕΟΝ. Οεἰογϊ κελεύει. 
εὐθὺς ἐπορεύετο Β.Ο. ΒΙΒΤ. 

(ὐεΐουὶ ἐπορεύετο. 
πρὸς Β.Ε.1. (ΟὐδίοΥΙ ἐς. 
βουλὴν] ρὑτο β Β. ργ. π νεὶ] πο. 
ἐλθὼν---τάδε οτη. Κ΄. 
30. φασι] φησιν ΚΕ. 
πολεμάρχῳ λαβεῖν εἴτις δοκεῖ) πο- 

λεμάρχους (516) λαβεῖν εἴτις δοκοίη Ν. 
Ἰσμηνίαν) αὐ ἔΔοΙ]ΟὨΪ8 ὈΓΙΠΟΙρθΙὴ 

ΘΟΠ ΓΤ]. 6. 64 οἵ πηυ]ΐοβ 81105 ἀθ 6 
ΘΟΙΏΡΓΘΠΘΏΒΟΒ. ἔπ15586. Ἰηἴγα Δη Ποία Ὀ1- 
Τη8, ὍὈῚ ΑἸρΡὨΙΓΠΘι1ι8 ΠΟΙ ΙΠαΓΣ ἃ 
ΡΙ]αίατομο. 5ΟΗΝ. 

λοχαγοί] Θυοά Ἰοομαροβ 50 ΡΟ. γ8 
ἦαθοϑῦ οἵ σοιμργθμθηάογο [μθοπίϊδ 68, 
ἀπ  ΑΠΟΏθ μη τηὶῃὶ ἔαοιῦ ααϊηδπη 1ο- 
ΟΠμασὶ 1511 ἐιθυϊηΐ, αὶ ἸΠΘΥ ΒΘ πδίου 88 
βθάθραπί. Αἢ ροίϊιϑβ τη} 168 [,ΘοΠτ]- 

8468. ΒΘΟ. ΠῚ αιιχογαῖ, αὶ ἴῃ ψ]ΟΙηΪα 
Δ]1Ο Ὁ], ἴῃ ἴοτο, σοηβθαθγδηΐ ᾿ηἰ6}1ΠῚ 
408. ΡΟΪ]ΘΙΠΔΙΌΠ 15. [Θοη 8465 ππης 
ΒΌΓΡΘΓΘ οὐ ᾿Β᾽ ΘΔ ΠῚ ΘΟΙΠΡΙΘΠΘΠ ΘΓ 
Ἰαρεῦ " 5ΟΗΝ, 

ἀπαγάγετε 5.1). 1, Οδίουι ἀπά- 
γέετε. 

21. συν. ΡΙῸ ξυν. Β.Ὁ. 
ἔφευγον] ἔφυγον Ε. 
ἀπεχώρησαν] ἀνεχώρησαν Ν. 
ἐπεὶ---ἀπεχώρησαν ΟΠ. 

Ἰσμηνίαν) Ἴσμιν. νΕ] ΕἸ μὸν ΒΘΘΡΙ115 

ἐν ΤιΘομοΙανῖιβ [ΔὈΥῚ οἱ ἐν. Μοχ 
᾿Ακαδημίᾳ ρ᾽Ὸ Καδμείᾳ Β. “ΑΥ̓ΪΟΙ αγ 068 
δχοθαπηΐ, ροβίηαδπι [5.6 Π]Δ ΠῚ 1 ΔΙῸΘ 
οδρίαπι [6 Π6 11 Δαν εγδηΐ." ΒΟΉΝ, 

᾿Αθήνας} ΑὙΙΒΕ465 ἴῃ ῬαΠαίΠθῃ. Ρ. 
400. 6ἅ. (ὑδηΐ. : Οὐδὲν εἶδος εὐεργεσίας 
ἀπέλιπον, δεξάμενοι μὲν τὴν φυγὴν καὶ 
τὴν πρᾶξιν αὐτοῖς. συνθέντες, καὶ προ- 
δείξαντες ὥσπερ δρᾶμα παρ᾽ αὐτοῖς, 
ἀτέλειαν δὲ καὶ πολιτείαν καὶ πάντων 
μετουσίαν δόντες. ΒΟῊΝ, 

τριακόσιοι ΒΟ ΒΕΙΝ. Οὐ ίεει 
τετρακόσιοι: ““ ΙΟΟΟΓΙΙΒ 15» 20 {{6- 
οΘηΐΟΒ Π1060 6αΪΐ ἐπιφανεστάτους, α1108 

υ 
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΄- 7 

2 ὡς δὲ ταῦτ᾽ ἐπέπρακτο. πολέμαρχον μὲν ἀντὶ ᾿Ισμηνίου ἄλλον [2 3 ρ ᾿ ΒΌΡᾺ 
εἵλοντο, ὁ δὲ Λεοντιάδης εὐθὺς εἰς Λακεδαίμονα ἐπορεύετο. εὗρε 

Ἂ, - Α Α "5 ’ὔ ἢ “ἢ ’ Ἁ σι “- 

δ᾽ ἐκεῖ τοὺς μὲν εφόρους καὶ τῆς πόλεως τὸ πλῆθος χαλεπῶς 
ΒΩ ΄ “ 9 ᾽ὔ ς Ἁ ΄““ ’ 

ἔχοντας τῷ Φοιβίδᾳ, ὅτι οὐ προσταχθέντα ὑπὸ τῆς πόλεως 
᾿Ξ " ἊΝ ΨΥ Ἂ ͵ » « ὅν Ψὶν 

ταῦτα ἐπεπράχει" ὁ μέντοι ᾿Αγησίλαος ἔλεγεν ὅτι εἰ μεν βλα- 
Ἁ - , Α 9 , 5 “-“ “ 9 

βερὰ τῆ Λακεδαίμονι πεπραχὼς εἴη, δίκαιος εἴη ζημιοῦσθαι" εἰ 

δὲ ἀγαθά, ἀρχαῖον εἶναι νόμιμον ἐξεῖναι τὰ τοιαῦτα αὐτοσχε- 
Ω “ - " 

διάζειν. αὐτὸ οὖν τοῦτ᾽, ἔφη, προσήκει σκοπεῖν, πότερον ἀγαθὰ 
" ’ 

33 ἢ κακά ἐστι τὰ πεπραγμένα. ἔπειτα μέντοι ὁ Λεοντιάδης ἐλθὼν [24] 
; Ε 

εἰς τοὺς ἐκκλήτους ἔλεγε τοιάδε. "Ανδρες Λακεδαιμόνιοι, ὡς 
“ - χυ “-“ οὖ ΄- 

μὲν πολεμικῶς ὑμῖν εἶχον οἱ Θηβαῖοι, πρὶν τὰ νῦν πεπραγμένα 
"Ξ, σ΄“ Ἀ “ Α 

γενέσθαι, καὶ ὑμεῖς ἐλέγετε᾽ ἑωρᾶτε γὰρ ἀεὶ τούτους τοῖς μὲν 

ὑμετέροις δυσμενέσι φιλικῶς ἔχοντας, τοῖς δ᾽ ὑμετέροις φίλοις 
Ε] Ἁ Ὑ ᾿ 3 Ἁ κ Ἁ "5 Π ““ δῆ ’ 

ἐχθροὺς ὄντας. οὐκ ἐπὶ μὲν τὸν ἐν [Πειραιεῖ δῆμον, πολεμιώ- 
Ε ἘΠ ς “7 ’ὔ ἂ Φ “ δὲ δ 

τατον οντα υὑμιν, οὐκ ἠθέλησαν συστρατεύειν 5 ὠκευσι ὁε οτι 
ἴω “- ’ ς 3 Α Α κ 

φαὺμᾶς εὐμενεῖς ὄντας ἑώρων, ἐπεστράτευον ; ἀλλὰ μὴν καὶ πρὸς 

[Υθάτη 8]18πὶ ἸΡΏΟΘΙ]ΙΟΥ τ βθοαίδτη 
αϊδδ8 βαβριοαίασ ΜοΙαΒ; δία θὰη- 
ἀ6ῃὴ πυτηθυιτ 6 οοαα. Ὠϊς τοϑαδα].᾽ 
5ΟΗΝ, 5600]. Αὐιβῦαϊθ Ιοοο 80 
ΘΟΠΠΘΙΘΓῸ Ρδ]]Ὸ δηΐθ οἰϊαΐο γο]. 2, 
Ρ. 278, 26: Τὴν φυγήν] Τετρακόσιοι 
ἦσαν οἱ φυγάδες, ὡς ᾿Ανδροτίων λέγει. 
Οὐδ τηϑιηοσανι οἰϊατη δ δ] Κοη., οἵ 
τορι ΜΌΠοσιιβ Βταρτη. ΗἸβίου. νο]. 
4; Ῥ- 646. 

42. ὡς ἐπεὶ (. 
ταῦτ᾽ ἐπέπρακτο] ταῦτα πέπρακτο Κ᾿. 
ἄλλον εἵλοντο] ΑὙΟΠ 145 15 ἔα. 16 

Ἰηἶτὰ 4, 2. Νοιηϊηδύ οἰϊδτη Ρ] ΑΓ ἢ τι8 
ἈΑρθ6Β811. 23. ῬδΙορ. ὁ: 5. ΒΟΉΝ. 

τῆς πόλεως τὸ πλῆθος Β.Ο. ἘΛΕῚΥ. 
(ὐείευὶ τὸ πλῆθος τῆς πόλεως. 

ἔχοντας] ἔχον ὉὮ. 
ὑπὸ] ἀπὸ Υ. 
ἐπεπράχει) ἐπεπράχθη Ἐ᾿. 
μέντοι] δέγενν. 
ὅτι] οἵη... 
βλαβερὰ] ταῦτα ἐπεπράχει Δα αϊέ, 5Βε 

αεἸοῖ, Β. 
αὐτοσχεδιάζευῆ 51ὴ6. τηδη 4015. 6Χ 

ἰθιηροῦθ οὐ ἸοθῸ ἈΡΌΓΟ. ΡΙΟ Αγ ΟΠ τ5 
ΑΒΒΙΙ. 6.38 τ Τὰ “γὰρ συμφέροντα τῇ 
Λακεδαί μονικαλῶς ἔχειν αὐτοματίζεσθαι, 
κἂν μηδεὶς κελεύσῃ. [ἄ6πὴ ἴῃ ῬτθθοΘρΙ 8 
ΤΟΙΡΙὈ]Ιοῶ ρογθπάθ Ρ. 807 Εἰ, τὰ τοι- 
αῦτα δεῖν αὐτοματίζειν. ΟῊΝ, 

αὐτὸ] αὐτὸς Ὁ... Ε΄, ΑἸά. 

σκοπεῖν] σκόπτειν Β. 
33. ἐκκλήτους] ἐγκλήτους Α.Ο.Ε. 

ΑΙα. ψιά. δὰ 2, 4: 38. 
ὑμῖν. εἶχον] εἶχον ὑμῖν Β. 
ἑωρᾶτε---ἔχοντας, τοῖς οτη. Κ᾿. 
φιλικῶς Β. Οεἰει! φιλίως. ““Θυοά 

γτϑοορὶῦ Μοστιβ θὰπῇ ΟὉ γταοποιη, φαοα 
Φίλιος ΟΡΡομῖίαν Ποβί!, φιλικὸς εδὲ δᾶ 
ΔΙΏΙΟΙ 188 ϑαιβοϊρἰθηα5 ΘοΙΘΠδβα 8 
ἰάοπθιιβ, δάθοσιθ ἃπΊϊοιΒ; ὈγΓεθίθυθα 
ΤΘΥΤάτὴ αἱΐ οὐ ρϑηΐθτη φιλίαν αἸ]ο], ρᾶ- 
οδΐδιη, ΠΟῸῚ ΠΟΒΠ16Π1, τι] φιλικὸς ΠΟΙ 
Βιαθοαῦ Ἰοσθτη ; σθίθυτι πη αἰ αση686 δα- 
γε υτη φιλίως εἴ φιλικῶς δῃηποΐαθθθ 
ῬοΙ]Πσθ 5, 62. Ἀβθοῖθ νὴν ἀοοΐτιβ ἤδθα 
ΟἸΏΠΪα. Δ οΥτηα ΤΟΒΡΟΠᾶΘΟ ΒΙΠΉΠΓΘΥ 
αἸοὶ γῆν πολεμίαν, ππιβαδΠι ἕατηθη ἸΘΡῚ 
πολεμίως ἔχειν πρός τινα, 564 πολεμι- 
κῶς. [Θυοα εβϑὲ δοίοοβθ, δ θσιιτα 
ἠοϑίϊ ον.) Ἰάθτα ᾿σιίαν βίασπιο ἀ6 α1- 
ξευθητα ΡὨγαΒ6085 φιλικῶς ἔχειν οὖ φι- 
λίως ἔχειν. ᾿ΐα φιλικῶς χρῆσθαί τινι ε5: 
Οὐὐπηηθηΐ. 4. 3.12. [Ρϑαπη δαΐθη ὑμε- 
τέροις δυσμενέσι αἸοϊζατ, αὖ ᾿η ΔΡοϊορία 
5. 27. τοῖς ἐμοῖς εὔνοις. Οοπῖ. ΘΟΠεοἴογ, 
Δ ΑΡΟ]]ΟΠΙΪ ὥοΠΟ]. Ρ. τόρ. 56ΗΝ, 

ἐπὶ τὸν ἐν Πειραιεῖ δῆμον] ΝΙια. 2, 
4. 30. 

ἡθέλησων] ἐθέλησαν ἘΝ, 
συστρατεύειν] συστρατεύσειν Υ. 
ὑμᾶς εὐμενεῖς] Ἀροίο, «Ραυΐο, ΤΠΔΥΡῸ 

ΤΘΟΠΟΪαν ὑμῖν εὐμενεῖς. Την]α δ τη 



482. 118: Ὑ ΟΛῬΟΤΙ 49] 

᾿Ολυνθίους εἰδότες ὑμᾶς πόλεμον ἐκφέροντας συμμαχίαν ἐποι- 

οὔντο, καὶ ὑμεῖς γε τότε μὲν ἀεὶ προσείχετε τὸν νοῦν πότε 
" ,ὔ , " " ᾿ , εἰ.» « - Ω υ 
ἀκούσεσθε βιαζομένους αὐτοὺς τὴν Βοιωτίαν ὑφ᾽ αὑτοῖς εἶναι 

νῦν δ᾽ ἐπεὶ τάδε πέπρακται, οὐδὲν ὑμᾶς δεῖ Θηβαίους φοβεῖσθαι: 
4 4..9 ᾽ὔ ἕ- νον Ά , “ -.: - γ ε “- 

ἀλλ᾽ ἀρκέσει ὑμῖν μικρὰ σκυταλὴ ὥστ᾽ ἐκεῖθεν παντα ὑπηρετεί- 
[χὰ “ἡ ’ ὟΝ “ ς “- ς “ “ Α ς - 

σθαι ὅσων ἂν δέησθε, ἐὰν ὥσπερ ἡμεῖς ὑμῶν, οὕτω καὶ ὑμεῖς 

45 ἡμῶν ἐπιμελῆσθε. ἀκούουσι ταῦτα τοῖς Λακεδαιμονίοις ἔδοξε [25] 
’ὔ κι ΄ “ Ι ’ ΝΜ 5 Ἷ 

τήν τε ἀκρόπολιν ὥσπερ κατείληπτο φυλάττειν καὶ Ισμηνίᾳ 

κρίσιν ποιῆσαι. ἐκ δὲ τούτου πέμπουσι δικαστὰς Λακεδαιμο- 
[ Α - φ ἈΝ Α “ ’ “ 9 ς ς ’ Ἁ 

νίων μεν τρεῖς, ἀπὸ δὲ τῶν συμμαχίδων ἕνα ἀφ᾽ εκάστης καὶ 
΄ Α ’ ’ ᾿ . Α , Ἁ 

μικρὰς καὶ μεγάλης πόλεως. επει δὲ συνεκαθίζετο τὸ δικα- 
’ ’ ι - κι} « τ ,ς 

στήριον, τότε δὴ κατηγορεῖτο τοῦ Ἰσμηνίου καὶ ὡς βαρβαρίζοι 
.«΄-΄: ΄΄.. ΄΄-»Ο ’ 

καὶ ὡς ξένος τῷ Πέρση ἐπ᾽ οὐδενὶ ἀγαθῴ τῆς ᾿ Ελλάδος γεγενη- 
’ ὦ πᾳ, ΄“ Ν , , Α Ψ 

μένος εἴη καὶ ὡς τῶν παρα βασιλέως χρημάτων μετειληφως εἰη 
κ “ “-“ Ι] ν»- Α ΄- ι ΕῚ Γ ; 4 

καὶ ὅτι τῆς ἐν τῆ λλαδι ταραχῆς πασῆς εκεῖνος τε καὶ 
ΚῚ “- Α Ἁ [4 

46 ̓ Ανδροκλείδας αἰτιώτατοι εἶεν. ὁ δὲ ἀπελογεῖτο μὲν προς παντα [26] 
΄ "5 ’ », ’ Ν ᾿ μι ’ ν 

ταυτα. οὐ μεντοι ἔπειθε γε τὸ μὴ ου μεγαλοπραγμων τε και 

ἔδοϊθθαῦ ργορθηβιο ῬΠΟΟΘΉβ11Π) ἴῃ ρδγ- 
[65 1 ΔΟΘ ἀφ ΠΠΟΠΙΟΓΊΠΏ, ΠῚ ΠΙΤΉΔΤ ΨΘΙῸ 
δαῦ ΠΌ]]ὰτη θα πονο]θηΐα [,δοραφθιηο- 
πϊοσχη ἴῃ ῬΠοσθηβθβ. (ὐηίτα [,Θοη- 
ΟἸανιαπῃ τποηθί ΝΥ οἱῆτιβ, 581 ΧΟΡ ΠΟΙ 
ΒοΙρβιββοῦ ὑμῖν εὐμενεῖς, δα πάδτῃ ρΡο- 
801586 Φωκέας. ΞΟἫΝ. δα. 2, 5, 2; 5. 

34. προσείχετε] προσείχετο Β. ΡΕΓ 
ΘΙΤΟΓΘΙῚ ΘΟΙΏΡΘΠΟΙ. Απηΐθα συμ. ΡῬΙῸ 
ξυμ. Β.Ὁ. 

ἀκούσεσθε) ἀκούσεσθαι Ἀ. 1. εἴ ϑιιρτα 
βο]ρίο ε (Ὁ. 

ἐπεὶ) ἐπειδὴ Υ. 
ἐκεῖθεν) ἐκεῖνον Α.Οὐ. ἐκείνους ΑἸΑ., 

οοΥτσοηΐθι5 Η.1. ““ἐπαϊάθηι, '᾿ΓΏΘΌΙ5 
ὨΘΠΊΡΘ : Πδτηὴ ἢξθο ᾿,Θοη 465 ρατγίςο, 
ΠΟ 6 Ὀ0 15, Ἰοχαϊαν.᾽ 5ΟΗΝ. 

οὕτω] οὕτως Ἐ. 
45. ἀκούουσι Β.Ο. .Ε. ἘᾺΝ. Οδίοει 

ἀκούσασι. 
κρίσιν ποιῆσαι] Ῥ]ΐδγοῃτ5. ΡΕΙοΟΡ. 

Ο. 5: ᾿Ισμηνίας συναρπασθεὶς καὶ κο- 
μισθεὶς εἰς Λακεδαίμονα μετ᾽ οὐ πολὺν 
χρόνον ἀνηρέθη. ΧΟΠΟΡΠΟΠ νἹαθίμγ 
Ἰαα]οίστη ἴῃ 0515 1 6018. σΟΠΒΕΓΠΘΓΕ, 
οἱ πᾶ ]ο65 ἴτ68 [ΔΟΘα θη 1} ροββιιηΐ 
ΨΙΑΘΙῚ ἔαϊββθ 111 {γ65 Παυπηοβίθθ, 105 
ῬΒΟΡΙάφ σα δε αϑγιηΐ ρατγίδηι, δὰι- 
οἴογο Ρ] ἴᾶτομο. ΘῈ βρθοὶθ {π6|160}]} 
ΠΕΠΊΘΓΙΠῚ ΠΥ Οϑίδγτη Ἰαΐθυ 8 [ουΐαββ6 
γο]αθιιηΐ. [Ιἀθη ἦα (ἀθηϊο ϑοογδί 8 

Ρ. 5η6 Α: Τὸν Ἰσμηνίαν οὐ τοῦ βελ- 
τίστου θανάτου τυχόντα εὐθὺς ἀπὸ τῆς 
δίκης περὶ αὐτοῦ γενομένης. ΟἫΝ. 

συμμαχίδων Β.})}.1.ν. Οὐείεγ συμ- 
μάχων. 

συνεκαθίζετο τὸ δικαστήριον Β.Ὦ. οἱ 
401 ξυν. 1. συνεκάθιζε πρὸς δικαστήριον 
Ἐς συνεκάθησαν εἰς τὸ δικαστήριον Υ. 
(ὐδείθι] ξυνεκάθιζον πρὸς δικαστήριον. 
“ Β.Πη1118 Ἰοοτι5 οϑύ Ἰηἶτα 7.1, 320: Οὐδ᾽ 
εἰς τὸ συνέδριον ἤθελε καθίζειν, 6 ᾳο 
νιάθ  δΙοθη. δὰ Ἠογοαοίαπμῃ 8, 71. 
Τστῦαγ ἢ. 1. Βα] ῦθ τη Δ ΓΙ Ο]118 ἸΠΒΟΓΘΠΟΊΙΒ 
ογαῖ.᾽" 5ΟΗΝ. 

βαρβαρίζοι Β.(Ὁ. οογτεοία5, Ὠ.Ε.Εὶ 
Οεἴευὶ βαρβαρίζει. ““ὥρηϑιι8 οβϑύ, ΘΠ 
ὈΔΙθΑΧ15, Ρο815, [ἀνοῦθ. ΒΟΉΝ, 

46. ὁ δὲ οἵη. ΕΚ. 
πάντα ταῦτα] πάντα (Ὁ.1}) ΕΝ. ταῦτα 

Α. ΑἸΙά., σοττισοηΐθ 1. 
ἔπειθέ γε τὸ μὴ---εἶναι] ἔπειθε γέ τε 

καὶ κακοπράγμων τὸ μὴ οὐ μεγαλοπρά- 
γμων εἶναι Α. ΑἸα, 

μεγαλοπράγμων] ἃ] τπᾶρηᾶ ἴ801- 
ποτὰ ἰδηίαΐ αἴαποθ ἁπαοί, κακοπράγμων, 
4 οὔπὶ ἸΠΓΟΥ ΠΟ 58, [οτίαββθ οἵ 
Ραίτιθο. [8 Αρϑβιϊαιιβ ΕἸρΡδΙ ΟΠ 81 
Ἰυυτούδιη γα μΒρΊ ΒΒ ΟσΠ ΘΧογοϊία 
Ἰηὐα!τ18. ΟἸΧΊ586 [ουύαν ὦ τοῦ μεγαλο- 
πράγμονος. Ῥ]αἴαγοἢ. ΔρΘ51]. 6. 22. 
(ὐδίθυαη 1 Δοθαθοιποηϊοβ ῬΠΟΙ ἀδτὴ 

τς 
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, 3 ᾿ τΝ τΣ Α , ΓΟ. , 
κακοπραάγμων εἶναι. καὶ εκεινος μὲν κατεψηφίσθη καὶ ἀποθνή- 

σκει" οἱ δὲ περὶ Λεοντιάδην εἶχόν τε τὴν πόλιν καὶ τοῖς Λακε- 
Ἁ ’ 5 “« ’ 

27 δαιμονίοις ἔτι πλείω ὑπηρέτουν ἢ προσετάττετο αὐτοῖς. τού- [27] 
κ ’; « ’ Α ᾿ ’ 

των δὴ πεπραγμένων οἱ Λακεδαιμόνιοι πολὺ δὴ προθυμότερον 
Ἁ ᾽ ’ 

τὴν εἰς τὴν "Ὄλυνθον στρατιὰν συναπέστελλον. καὶ ἐκπέμ- 
, Α ς Α Ἁ ᾿] ς Α , ’ὔ 

πουσι 'Γελευτίαν μὲν ἁρμοστὴν, τὴν δ᾽ εἰς τοὺς μυρίους σὺν- 
εἶ 

ταξιν αὐτοί τε ἅπαντες συνεξέπεμπον, καὶ εἰς τὰς συμμαχίδας 
“ “- 

πόλεις σκυτάλας διέπεμπον, κελεύοντες ἀκολουθεῖν "Γελευτίᾳ 
Ν ᾿ , ω Ἑ Ἁ 4 37 , 

κατὰ τὸ δόγμα τῶν συμμάχων. καὶ οἱ τε ἄλλοι προθύμως 
ΞἜ Τ' Χ ἢ ς , Α κ ᾽ δ 5. οὗ "δὰ 3 

τῷ Ἰελευτίᾳ ὑπηρέτουν, καὶ Ὑαρ οὐκ ἀχάριστος εὐόκει εἶναι 
“ ε δῷ σοῦ ᾿ «ε “ ε- ’ δὲ ἊΝ 4“ Α 

τοῖς ὑπουργοῦσι τι, καὶ ἡ τῶν ηβαίων ὃε πόλις, ἅτε καὶ 
- ΄“- ’ Α 

᾿Αγησιλάου ὄντος αὐτῷ ἀδελφοῦ, προθύμως συνέπεμπε καὶ 
Α Α ς Ε ’ὔ 

48 ὁπλίτας καὶ ἱππέας. δὲ σπεύδων μὲν οὐ μάλα ἐπορεύετο; [28] 
“- σι Α , ’ὔ ᾿. 

ἐπιμελόμενος δὲ τοῦ τε μὴ ἀδικῶν τοὺς φίλους πορεύεσθαι καὶ 
“ ς ’ ’ ς ’ ’ δὲ Α " 

τοῦ ὡς πλείστην δύναμιν ἀθροίζειν. προέπεμπε ὃὲ καὶ προς 
’ὔ "5 Ἁ ᾿Ὶ ’ ΄“ Α - 

᾿Αμύνταν, καὶ ἠξίου αὐτὸν καὶ ξένους μισθοῦσθαι καὶ τοῖς πλη- 

τηι]αϑ56 αυϊάθτη, ΔΥοοπὶ (ὑδατϊηθδτη 
ΠΙΉ11Ο [Δα θῃ τηΐΠῈ18 [θη τἾ586, δη ποίαν] 
Πιιοάοταβ 1. ο. Μυϊζαύαπι σαπίατη τη]]}- 
Πρυβ ἀγδοῃυηδγιτη αἱ ΒΡ] αὔδγομιιβ 1ῃ 
Ῥεϊορὶ δ, αΌὶ ΤΠ γβαπουϊ θη σατῃ ἀπο- 
Ῥιι5 σοἸ]ορὶβ ῬῃΟΌΙαφ σα δυο αὔατῃ ἔα- 
1586 8410. ΕὐΧΘυ] πη ΠΙΒΓΌΟΥ ΔΤ ῬΟΥΤῸ 
Πδτγανὶῦ Ρ] αἴαγομιι5 ΡοΪορ. ο.6. Η!5 
Ἰρὶαν ΑΥΠΘΠἾθ. σΟΤΩΤ Οὐ ΔΓ Ότ15 οἵ 80 
ορύϊτηο ααοσῖιθ ΠΟΠουδί!5 1η5101ὰ5 ΡΤ]1- 
τηῦτη βίγαϊ [ιροπ 8468, ΒΙΟΔΤῚΒ. ΟἸΔΤΩ 
ἸΤΏΤΉ155185, 41 ΑΘ] τγΟΟ]]86ΠῚ 50] 11Π} οο- 
οἰἀογαηΐ. 1)εῖ πα 6 δὔϊαπη [Δοραφοιη ἢ] 
Τ1{{6Γ15 Τη15515 ΑΙ ΠΘΠΙΘΉ868 Δα Ίρ γα νο- 
Ἰοθαηΐ βχϑι1168 υὖ 6] 1σθρθηῦ ὉΓῸ8 808. 
5ΟΗΝ. 

47. τούτων δὴ] τούτων δὲ (.Ε. Ε΄ 
πολὺ Β.0.Ε ἘῸΝ. Οεἴεγὶ πολὺ ἔτι. 
τὴν "Ολυνθον] ἤοΟλυνθον Ο. 
συν. ῬΙῸ ξυν. (ον Β.1). 
αὐτοί τε ἅπαντες] Μοτγτι5 νοσθΠὶ 

ἅπαντες υτὖὖ τηοη]οβδπ) οἱ δ] οἸθπ δα 
Ἰποῖβιῖ. Υ οἰβκιαβ οατ (ἀο] παρ θηϊο 
εὐ ΥοΙῆο ᾿ηἰθγραηχὶῦ ροβὲ σύνταξιν, 
ΒΟΥΙΡΒΙῦ ἅπαντας οὐ μὲν τοίγασίατη ρΡοϑβί 
ἐκπέμπουσι (ΟἸ]οσαν, ᾿πίογργοίαϊαβ : 
χιοα τὉογὸ αἰΐίηοί αὐ τιμηιθγιην ηυὶ ἔτη 
6 φιαφιο οἵντίαίο ηνἐοηίνηα. ΜΙΊΠῚ 
Π8 516 αἰ] ἀοτὴ γ6] ἅπαντες ν6] ἅπαντας 
μὰς Ἰοσο σοην θη} ν] ἀθπιγ, Ἐθη- 
αΔΕΙΟΙΙ 156] τηαρ]5 ἅπασαν ἴοτοῖ ἀρίατῃ. 
)ὴς 'Ῥοϊθαῦα 1)1οάοτιιδ 15, 21. 115. ατιδο 

ΒαρΡτα ΡΟβ ΒΕ) πρὶν Πὲς: Οἱ δὲ 
Λακεδαιμόνιοι δύναμιν ἀξιόλογον προ- 
χειρισάμενοι κατέστησαν στρατηγὸν ἐπ᾽ 
αὐτῆς Τελευτίαν᾽ οὗτος δ᾽ ἢν ἀδελφὸς 
᾿Αγησιλάου τοῦ βασιλέως, θαυμαζό- 
μενος δὲ ἐπ᾽ ̓ ἀρετῇ παρὰ τοῖς πολίταις. 
ἀναζεύξας οὖν μετὰ δυνάμεως ἐκ Πελο- 
ποννήσου καὶ καταντήσας πλησίον τῶν 
᾿Ολυνθίων, παρέλαβε τοὺς μετὰ Εὐδα- 
μίδου στρατιώτας. γενόμενος δὲ ἀξιό- 
μαχος, τὸ μὲν πρῶτον τὴν τῶν ᾽Ολυν- 
θίων χώραν ἐδήωσε, καὶ συναγαγὼν 
πλῆθος λείας ἐμέρισε τοῖς στρατιώταις" 
τῶν δὲ ᾿Ολυνθίων μετὰ τῶν συμμάχων 
πανδημεὶ παραταξαμένων συνῆψε μά- 
χην. καὶ τὸ μὲν πρῶτον ἰσορρόπου τοῦ 
κινδύνου γενομένου, διεχωρίσθησαν" 
μετὰ δὲ ταῦτα “γενομένης μάχης ἰσχυ- 
ρᾶς, αὐτός τε ὁ Τελευτίας ἔπεσε, λαμ- 
πρῶς ἀγωνισάμενος, καὶ τῶν Λακεδαι- 
μονίων ἀνῃρέθησαν πλείους τῶν χιλίων 
καὶ διακοσίων. ὅ0ΗΝ, 

τῷ Τελευτίᾳ ὑπηρέτουν] ὑπηρέτουν 
τῷ Τελευτίᾳ Υ. 

τι Β.0.Δ1.ν. Οδιοτὶ τι αὐτῷ. 
ὄντος αὐτῷ Β. (ὐδίοιὶ ὄντος. 
συνέπεμπε] συνέπεμψε Β. 
48. ᾿Αμύνταν] Ιβοογαΐθβ ἴη Ατοῃὶ- 

ἀάτηο Ρ. 125 Βι Ἡττηθεὶς γὰρ ὑπὸ τῶν 
βαρβάρων τῶν προσοικούντων μάχῃ καὶ 
πάσης Μακεδονίας ἀποστερηθεὶς, τὸ μὲν 
πρῶτον ἐκλιπεῖν τὴν χώραν διενοήθη 



482, Ἐπ  ΘΆΤΕ, 209 

, - , ,ὕ .« ἐ εκ Ψ 
σίον βασιλεῦσι χρήματα διδόναι, ὡς συμμάχους εἶναι, εἴπερ 

βούλοιτο τὴν ἀρχὴν ἀναλαβεῖν. ἔπεμπε δὲ καὶ πρὸς Δέρδαν 

τὸν ᾿Ελιμίας ἄρχοντα, διδάσκων ὅτι οἱ ᾿Ολύνθιοι κατεστραμ- 
’ Α , δύ Μ ὃ Ω " Ε] ς ᾿ Έ 

μενοι τὴν μειζφω υναμιν ακΚεοονιίιας εἰεν, Καὶ Οὐκ ανησούσι τῆ] 

’ ΄: οὶ “ ΄ 

40έλαττω, εἰ μή τις αὐτοὺς παύσει τῆς ὕβρεως. ταῦτα δὲ ποιῶν, [29] 

40 

’ ᾿ » Ν " ’ " ᾿ ε - 
μάλα πολλὴν ἔχων στρατιὰν ἀφίκετο εἰς τὴν ἑαυτῶν συμμα- 

, ᾽ ᾿ » ἃ . ι ἃ Α΄ , 
χίδα. ἐπεὶ δ᾽ ἦλθεν εἰς τὴν Ποτίδαιαν, ἐκεῖθεν συνταξάμενος 
5" ’ ν᾿] Α ’ Α Ἁ Α Α ; “4Ν ὋΦ Φ 

ἐπορεύετο εἰς τὴν πολεμίαν. καὶ πρὸς μεν τὴν πολιν ων οὔτ 
5 ἊΨ 2. “αὶ ’ 39 Ἷ ’ τ Α “ἃ 

εἐκαεν οὔτ ἔκοπτε, νομίζων, εἴ τι ποιήσειε τούτων, ἐμποδὼν ἂν 
ς ΄“- Υ ’ « ’ κ ᾿] ᾽ Ξ «ς ’ Α 

αὐτῷ πάντα γίγνεσθαι καὶ προσιόντι καὶ ἀπιόντι ὁπότε δὲ 
" ’ " Ἁ “" ΄ ’ :] “ Κ᾽ ’ Ἁ 

ἀαναχωροίη ἀπὸ τῆς πόλεως, τότε ὀρθῶς ἔχειν κόπτοντὰ τα 
,ὔ 9 ᾿ Γ , ἢ Ξ᾽ ὦ ς Α 

δένδρα ἐμποδὼν καταβάλλειν, εἴ τις ὄπισθεν ἐπίοι. ὡς δὲ 
ς κ᾿ 1 εἶ ΓΝ ’ ΕΣ! ΄ ὁ Ψ Ν “ 

ἀπεῖχεν ἀπὸ τῆς πόλεως οὐδὲ δέκα στάδια, ἔθετο τὰ ὅπλα, 
“Ψἤ " “4 ἐδ Ε Φ“ Ά ’ὔ φν ωΝ δὰ ᾿ 

εὐώνυμον μὲν αὐτὸς ἔχων, οὕτω γαρ συνέβαινεν αὐτῷ κατὰ τὰς 
“) ΟΡ ΤΌΣ ε ᾿ ς ᾽΄. ’ “ 

πύλας ἰέναι ἡ ἐξήεσαν οἱ πολέμιοι, ἡ δ᾽ ἀλλη φάλαγξ τῶν 
’ “ ’ ᾿ ’ὔ 4 “ « ’ Ἁ Α 

συμμάχων ἀπετέτατο προς Τὸ δεξιόν. καὶ τῶν ἱππέων δὲ τοὺς 

μὲν Λάκωνας καὶ τοὺς Θηβαίους καὶ ὅσοι τῶν Μακεδόνων παρῆ- 

καὶ τὸ σῶμα διασώζειν. ἀκούσας δέ 
τινος ἐπαινοῦντος τὸ πρὸς Διονύσιον 
ῥηθὲν καὶ μεταγνοὺς, ὥσπερ ἐκεῖνος, 
χωρίον μικρὸν καταλαβὼν καὶ βοήθειαν 
ἐνθένδε μεταπεμψάμενος ἐντὸς τριῶν 
μηνῶν ἅπασαν κατέσχε Μακεδονίαν, τὸν 
δ᾽ ἐπίλοιπον χρόνον βασιλεύων γήρᾳ 
τὸν βίον ἐτελεύτησεν. [Ιἄδτη ἴῃ Ρδπηθ- 
ΕΎΤΙΘΟ 6. 35. ΘΧΡΓΟΌΓαΙ [ιΔοράφτηο- 
Π115 βοοϊδίαΐθιη οατὴ Ατηγηΐα ᾿η]ζαΠη. 
5ΟΗΝ. 

Ἔλιμίας ΤΘοΟΠοαν8, [101] Ἔλε- 
μίας. Υ.. δα ϑίορῃ. ΤΏ68. ν. ᾽᾿Ἐλίμεια, 
αποα ᾿Ελιμία 5ογ]θοπάσμη, ααομηοαο 
ἴοεγθ ΠΡΥῚ ίθρῃδηι ΒγΖ. ““Ἰηΐτὰ 6, 5. 
εϑύ ᾿Ελυμίας ; 5864 1ΠΠὰτ ἸΟΟσΠη τραΐο 
σοΙηραγανι Μοτιβ. [Π1ἃ βηὶπ ΕἼ] γυηϊα 
εϑύ ἴῃ Ασοδαϊα Ἰηΐου Οὐ ποιηθηστη οἵ 
Μδηϊηρδιη εἰΐα. ΜαδοἼοβαοηϊοᾶ [δ θη 
οἵ ΕἸγηηθθα οὐ ΕἼιτηϊα Δρρϑ]]αῦθπγ ἃ 
ΒΟΙΙΡ(ΟΥΊθιι5, ατι058 Ἰαα αν! ῬΑ] ΠΊΘΥΙΙ1Β 
ἴῃ τοῖα Απᾶααδ Ρ. τύ5. οἱ τόδ, 
παρὰ τὴν ᾿Εορδαίαν τε καὶ τὴν ᾽Ἔλυ- 
μιῶτιν Αὐτίδη. ΑἼΔ0. 1, 7, 6. ᾿Ελιμείας 
δϑῦ ἴῃ Ασ᾽ϑίοίθ!β ΡΟ 1615 ρ, το. Ρ]ὰ- 
[ΆΤΟΠ8 Αγ] α. 9. βιαζόμενος κατὰ 
τὰς Ἔλιμίας. Οεΐογυτῃ ἀ6 Πεγάᾶ δυ- 
ϑυσατη νϑυιτη Γαὶϊὺ 1 ,ΔΟΘαΦΘΙΠΟΠΙΟΥ Ό ΙΗ, 
[Θϑίδηΐο ᾿ΓΠΘΟΡοΟΙΊρΡο ἀρια ΑἸΠΘΠεθ τη 
Το, Ρ. 436 (Ἅ, υνὶ 1ϑεγδβ ἃ0 ΟἸγ  Π115 
σαρύμ5 ἔπ|1586 παυγαΐιν," 50ΗΝ. 

ἀνήσουσι τὴν ἐλάττω] ἀνήσουσιν ἐπ᾽ 
ἐλάττω ἶ 

παύσει ).ΕΝ.1. 
παύσαιτο. 

20. ἑαυτῶν] 5,1, 28: Τοὺς ἑαυτῶν 
ξυμμάχους. Οοηΐ. 4,8,24. Απδῦ. 4, 
Ἴ.10: Διὰ τῆς ἑαυτῶν πολεμίας χώρας. 

συμμαχίδα] συμμαχίδας Εἰ. 
ἐκεῖθεν Απΐδ Ὠος {06 γ85 ατιᾶ5 ογα- 

βι. Β., αάγατη δ]ΐθγα [8115 ἴδει: ὃ.. 
Μοχ συν. Β.}). ρτοὸ ξυν. 

συνταξάμενος) ΟὈΟΠ]αηχὶῦ 101 51 
ΘΧοσοιαπη οαπῇ ΒΟΟΙΟσ τη οἱ ΒαιἀΔγη]- 
ἋΦ, αἵ ρΡαΐο, οορ!]5. 50ΟῊΗΝ, Ιπῆϊηο 
δϑύ, Αοἱϑ ᾿ηϑίγαοΐα ργοοδβϑιί. 

οὔτ᾽ ἔκᾳεν Β.Π). οὔτ᾽ ἔκαεν 1.Ν. οὐ 
κατέκᾳεν ν6] κατέκαεν Ο.Ε.Ε., Ο(Οοἰονὶ 
οὔτε κατέκαεν. 

ἐμποδὼν Θεμποιάοτιιβ. [Ὁ] ἐμπό- 
δῖον. “108 Βρ18 8: ἢ»: Οὐδένα ἄλ- 
λον πόλεμον ἐμποδὼν σφίσιν εἶναι." 
5ΟΗΝ. 

πάντα] ταῦτα πάντα Β. Οὐοηΐ. 8. 26. 
ἐπίοι] ἐπίῃ Ἑ. 
40. οὐδὲ] οὐ Ε: 
συν. ΡΙῸ ἔυν. Β. Ὥ. 
ἰέναι] ϑ'ΒΡΙΘΟΥ εἶναι 1556 ΒΟΥ ρίπμη. 

ἀπ Ὺ ϑεα αὐογαῦ δᾶππιο ΔὉ τῇ. 
δ᾽ δ᾽ ἄλλη] οἱ δ᾽ ἄλλοι Β.Ε΄. 

ἐἀὐαρ ἢ Β.}0. ἀπετέκτατο (Ὁ. 
τέττατο . (ὑεἰουὶϊ ἀπετέτακτο. 

παύσῃ Β. Οἰεἰοτϊ 

᾽ 
“σἘ- 

[30] 
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“. ς΄. ε Α ΄ ' ’ 

σαν ἐπὶ τῷ δεξιῷ ἐτάξατο, παρὰ δὲ αὑτῷ εἶχε Δέρδαν τε καὶ 
7 ’ . 7 

τοὺς ἐκείνου ἱππέας ὡς εἰς τετρακοσίους διά τε τὸ ἄγασθαι 
“- Α ε Α Ἀ ἈΝ Ἁ 7ὔ Α ,ὔ Γ ς ΄ 

τοῦτο τὸ ἱππικὸν καὶ διὰ τὸ θεραπεύειν τον Δέρδαν, ὡς ἡδύ- 
’ ’ 

41 μενος παρείη. ἐπεὶ δὲ καὶ οἱ πολέμιοι ἐλθόντες ἀντιπαρετα- [31] 
ε Ἁ ΄σ , ’ ᾿] "“ ς « ΄ 9 ’ 

ἕαντο ὑπο τῷ τείχει, συσπειραθέντες αὐτῶν οἱ ἱππεῖς ἐμβαλ- 
’, 

λουσι κατὰ τοὺς Λάκωνας καὶ Βοιωτούς. καὶ ΠῸΟολύχαρμόν τε 
Α ’ «“ ’ 9 Ἁ σχῳ“ 

τὸν Λακεδαιμόνιον ἵππαρχον καταβαλλουσιν ἀπὸ τοὺ ἵππου 
εἶ ͵ , ’ Α Ε - ,ὔ 

καὶ κείμενον παμπολλα κατέτρωσαν, καὶ ἄλλους ἀπέκτειναν, 

φευγόν- 
ΗΠ σ᾿ ε ’ δ... ὦ Α Ἁ φΦ ’ ἣ "5 “σ᾿ κ᾿ 

Τῶν δὲ τῶν τ«ππτεὼν ἐνέκλινε καί Το εχόμένον πεζὸν αὐτῶν, Και 

᾿ ’ , διῸᾺΔ “ ἣ Ἄγ, Ἀν Ὲ , 
και τέλος τρέπονται ετι Τῷ εξιῷ κερατι ΤῸ {7 ἸῚΊΚΘΟΡ. 

«ἷ ΄ι Ὶ Ι 

ὅλον δ᾽ ἄν ἐκινδύνευσεν ἡττηθῆναι τὸ στράτευμα, εἰ μὴ Δέρδας 
ἢ Ἁ {ἢ σι, ἐξ Ἁ ΕΟ, Ν Ἁ ᾿ς “ Ὀ ’ 

ἔχων τὸ εαὐτοῦ ἱππικὸν εὐθὺς πρὸς τὰς πύλας τῶν ᾿Ολυνθίων 

ἤλασεν. ἐπήει δὲ καὶ ὁ Τελευτίας σὺν τοῖς περὶ αὑτὸν ἐν 

42 τάξει. ὡς δὲ ταῦτα ἤσθοντο οἱ ᾿Ολύνθιοι ἑππεῖς, δείσαντες μὴ [52] 

ἀποκλεισθεῖεν τῶν πυλῶν, ἀναστρέψαντες ἀπεχώρουν πολλῇ 

σπουδῆ. ἔνθα δὴ ὁ Δέρδας παρελαύνοντας παμπόλλους ἱππέας 
Ε] ΄ ᾿ 7 “ ’ὔ δὲ ᾿ [2 ᾿Ὶ “- Ὸ ; 

αὐτῶν ἀπέκτεινεν. ἀπεχώρησαν δὲ καὶ οἱ πεζοὶ τῶν ᾿Ολυνθίων 
“ Α ’ 3. ’ Ἁ 9 “ ᾿] ’ “΄ 9 ι 

εἰς τὴν πόλιν" οὐ μέντοι πολλοὶ αὐτῶν ἀπέθανον, ἅτε ἐγγὺς 
- , “ἤ 3 ιν δὲ ’ Κ᾿ 9 ξ λιν , ο, - 

42 τοῦ τείχους ὄντος. ἐπεὶ ὁε τρόπαιόν τε ἐσταθὴη καὶ ἡ νίκη αὕτη [33] 
΄ 2 9 ’ Ἂν Ἁ δ ψὉ Ἁ ; Α -. 

τῷ Τελευτίᾳ ἐγεγένητο, ἀπιὼν δὴ ἔκοπτε τὰ δένδρα. καὶ τοῦτο 
Α ᾿ ᾿ ’ - ᾿ Ἁ Α ’ 

μὲν στρατευσάμενος τὸ θέρος διῆκε καὶ τὸ Μακεδονικὸν στρα- 
-'. Ι 

τευμα καὶ τὸ τοῦ Δέρδα' πολλάκις μέντοι καὶ οἱ ᾿Ολύνθιοι 
’ 3 Ἁ “ ’ ’ ’ 

καταθέοντες εἰς τὰς τῶν Λακεδαιμονίων συμμαχίδας πόλεις 
ς ἌΨΥΕΖ,Σ ο 

ἐλεηλατουν και ἄνδρας απεκτινννον. 

ΘορΡ ΔΙ οἱ [μθοπο]αν]ὶ. 

δεξιῷ κέρατι τὸ ἱππικὸν Υ΄. οἵ, αὖ ν᾽ 6- 
αν, 1., ααὶ ἈρΡΏΟΒΟΘΓΘ {γα ἸΓ ὈΥΪΒ 
τὸ, π6ς [Δτηθη οτηϊίογο αἰΐοσατη. Θυοάᾶ 
ΤΘΟΙ,15 ἔογύαββθ ΡΟΠΙ ΓΤ δηΐθ ἐπί. 

αὑτῷ] αὐτῷ Β. Ώ. 

Δέρδαν Δένδρα Β. 
εἷς τὴ. ΕΝ. αὐ 4: 1.10: 
ἄγασθαι ΦΙΘΡΠΆΠΒ. ΤΑΌΥῚ ἄγεσθαι, 

ἜΧοθρίο, αἵ νἹαοίατν, ., 46 απο τασοίι 

ΕῚ ΜΝ -- 

τὸ ἐπὶ τῷ 

84 ἄγασθαι. ἐνέκλινε καὶ} ἐνέκλινε Ἐ᾿ 
παρείη) παρήει Β..1). οἴ 6Χχ οοΥτθο- δ᾽ ἂν Β. γ᾽ ἀνΥΐ. Οδίοτῖ ὦ ἄν. 
ΠΟΗΘΥΎ. αὑτὸν ἑ ἑαυτὸν Β. αὐτὸν 1). 

42. ἀπεχώρουν Β.1).. (ὐδἴοΥ] ἀνε- 
χώρουν. 

ἱππέας Ἰ)ε]οπάπιμη νἸἀ θέ. 
ὄντος Β.}).1.. Οὐδίοιὶ ὄντες. 
43. τε ὁπ. (Ὁ. ΒΈΡΓα νουβατη ΡΟΙΪΐ 

ΘΔ 6πῚ πηϑητι 1).. τιῦ Δ]10] 5Έ6 06. 

τς συσπειραθέντες] 106 δαυθ8 
ΘΕ] Δ ΑΠΔΡ. 1, 8, σα" ᾿Αλλὰ συνεσπει- 
ραμένην ἔχων τὴν τῶν σὺν ἑαυτῷ ἑξα- 
κοσίων ἱππέων τάξιν. υἱ0] ΠμἌτ μον. ἷο: 
1 τηΐ δογγός απο εἷο ἰ 805 οἱ 
οοπί5 οἰουναιω. ὅ0ΟΗΝ. 

ἵππαρχον καταβάλλουσιν) καταβάλ- 
λουσιν ἵππαρχον (Ὁ. 

πάμπολλα ΠΏ. Ε' 1... (δίθιὶ πολλά. 
ἐπὶ τῷ δεξιῷ κέρατι τὸ ἱππικόν] τὸ 

ἐπὶ τῷ δεξιῷ κέρατι ἱππικόν Θαϊ ΟΠ 65 

μὲν Β.Ο..Ε.1.. Οεἰοιὶ μὲν δή. 
τὸ θέρος] εἰς τὸ θέρος (Ὁ. 
Μακεδονικὸν] Μακηδονίων Ἐ, 
μέντοι καὶ] διιβροοίτιπη Πα 60 : 60- 

ΡῬα]α θηΐπὶ Ααπᾶάγο νἹἀθίαγ. 5ΟΗΝ, 
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ΚΕΦ. [. 

ἽΑμα δὲ τῷ ἦρι ὑποφαινομένῳ οἱ μὲν ᾿Ολύνθιοι ἱππεῖς ὄντες Δ. Ὁ. 
) ς , “ 

ὡς ἑξακόσιοι κατεδεδραμήκεσαν εἰς τὴν ᾿Απολλωνίαν ἅμα με- 
“ ’ Α ’ 

σημβρίᾳ καὶ διεσπαρμένοι ἐλεηλατουν" ὁ δὲ Δέρδας ἐτύγχανε 
΄΄ Ἁ “ ’, ἴων ἴω 

ταύτη τῆ ἡμέρᾳ ἀφιγμένος μετὰ τῶν ἱππέων τῶν ἑαυτοῦ καὶ 

ἀριστοποιούμενος ἐν τὴ ᾿Απολλωνίᾳ. ὡς δ᾽ εἶδε τὴν καταὸδρο- 
υ ᾿] 

μὴν, ἡσυχίαν εἶχε, τούς θ᾽ ἵππους ἐπεσκευασμένους καὶ τοὺς 
, 9 Α Α - 

ἀμβάτας ἐξωπλισμένους ἔχων. ἐπειδὴ δὲ καταφρονητικῶς οἱ 
Ἀ ’ Α 9 Ἁ Ἁ 

Ὀλῴώνθιοι καὶ εἰς τὸ προάστειον καί εἰς αὐτὰς τὰς πύλας ἤλαυ- 
’ Α ,ὔ ΕΝ 3 ’ὔ «ς Α ς δ “ 

νον, τότε δὴ συντεταγμένους ἔχων ἐξελαύνει. οἱ δὲ ὡς εἶδον, εἰς 
κ ͵ 

2 φυγὴν ὥρμησαν. 
ἘΠῚ ᾽ὔ ἀν Α Ὁ) Ἁ δ Ν 

κοντα στάδια διώκων καὶ ἀποκτιννὺς, ἕως πρὸς αὐτὸ κατεδίωξε 

“ “ 

ὁ δ᾽ ὡς ἁπαξ ἐτρέψατο, οὐκ ἀνῆκεν ἐνενή- [2] 

τῶν ᾿Ολυνθίων τὸ τεῖχος. καὶ ἐλέγετο ὃ Δέρδας ἀποκτεῖναι ἐν 

τούτῳ τῷ ἔργῳ περὶ ὀγδοήκοντα ἱππέας. καὶ ἀπὸ τούτου τει- 
᾿ - 5 ε , ι - , ἢ 

χήρεις τε μαλλον ἦσαν οἱ πολέμιοι καὶ τῆς χώρας ολίγην 

[3] 
ω τ .ο δὲ “ , 4 “- 

4 παντελῶς εἰργάζοντο. προΐϊοντος ὁε τοὺ γρόνου, καὶ τοῦ Τε- 
’ ΕῚ ’ Ἁ Α “ ᾿] ’ ᾽ὔ ς 5 

λευτίου εστρατευμένου πρὸς τὴν τῶν Ολυνθίων πόλιν. ὡς εἰ τι 
,ὔ ς ’ ΝΜ τὰ ’ὔ ᾿ ’ ’ 

δένδρον ὑπόλοιπον ἢ τι εἰργασμένον τοῖς πολεμίοις, φθείροι, 
’ ἥν. ’ «ς - “ ’ 

ἐξελθόντες οἱ ᾿Ολύνθιοι ἱππεῖς ἥσυχοι πορευόμενοι διέβησαν 
Ἁ Ἁ Α ’ οὖ Ν Ἁ Ψ ᾽ὔ ΄. 

τὸν παρὰ τὴν πολιν βέεοντα ποταμον, καὶ ἐπορεύοντο ἡσυχῆ 
Χ Ἄ: κΚ Ι ὁ ς Ὁ π᾿ ς “ ι 

πρὸς τὸ ἐναντίον στράτευμα. ὡς δ᾽ εἶδεν ὁ 'Γελευτίας, αγα- 
΄-“ ’ ς “ δλλ ’ Ἁ “ 

νακτήσας τῆ τόλμη αὐτῶν εὐθὺς 'Γλημονίδαν τὸν τῶν πελτα- 

1. τῷ ἦρι] Αππαπῃ ΟἸνΙΩΡ 8615 98. 
ἰοσατπῃῇ πο οχογαϊίαν [οανν 1188 ; 
αἴααθ ἴῃ δαπάδπι “ 6] θυ ῦ 1:6. Τ68. σοηΐγ 
ΟἸγπΠΙοβ. σοβίαβ σοηί] Ὁ ΠΙΟΘΟΙΒ, 
ΠΟΗ ἀἰδυϊποΐα ροιηϊηδ 6] 15 ΘΧΡΘαΙΠΟΠΘ. 
ρα τα 116 βοϊοῖύ. 5ΟΗΝ. 

2. ἐνενήκοντα Β. (ὑείοι] ἐννενήκοντα. 
ὀλίγην τινὰ Ν. ὀλίγην τι Β.Ἐ.1. 

ὀλίγον τι Ἐὶ. οἴ 4] τι ΒΌΡΓα ΨΘΥΒΌΙΩ 
Ροπὶ 1). (ὑείθι ὀλίγην γῆν. ὀλίγην 
νυ γυίθηθδομβΒ Β10]. οὐ. νο]. 2. 
ῬαΙΐ. 1, ἢ. 101. 

κατεδεδραμήκεσαν Β. (ὐδίεΥἹ καταδ. 
ἡσυχίαν) [ΛΌΥ] ἡσυχίαν τε. 
εἶχε Β..Ε.ΕΟΝ. ἦχε 1. οἵ τηϑπι 

866. (υ., 4ὰ] ΡΓ. ἦγε οὕτη οΘίἝΓΊ8. 
ἀμβάτας] ἀλαβάτας ΒΚ». Ροίϊπι8 αδτη, 

τι οοἴου!, ἀναβάτας. τι [ουτὴδ π01- 
46 οχιπηθηἦα ΧΟΠΟΡΠΟΙΪΙ, 4] 511η1- 
Ἰτον αἰχιξ ἄγκρατος, ἴῃ ᾿ΠΡΥ]5 ἴπ ἀνὰ 
κράτος τητδίμτη. 

ἐξωπλισμένους Β. ἘΚΕῚΠΝ, ἐξο- 
πλισμένους (Ο. (ὐείοι] ὡπλισμένους. 

προάστειον] προάστιον Ἐ. 
τότε δὴ συντεταγμένους ἢ). ).Ν΄. οἱ 

αὶ ξυν. Ἐς, τότε τεταγμένους 1. (ὑεΐουϊ 
τότε τοὺς τεταγμένους. 

4. ὑπόλοιπον ἤ τι Ὁ... ὑπόλοιπον 
εἴτι Β. ὑπόλοιπον εἴη τι Α.(.Ε. (ἝὋε- 
16Υ1 ὑπόλοιπον εἴη. ““ Τηΐτα 5. 18. εἴ τι 
ὑπόλοιπον ἦν. 5ὍΗΝ. Θμὶ 5εγιρβὶι 
ὑπόλοιπον εἴη ἤ τι. 

ἐπορεύοντο] ἐνεπορεύοντο (Ὁ. ΑἸΆά,, 
σοΥτιρθηίο 1. 

ἡσυχῇ ΑἸΐογτη πος ἡσυχῇ ὨΘΒΟΙΟ 
8 ΒΌΡΕΓΠ απ 510, στη δηΐθα ᾿δ1ὴ 
αἸχοῦὶς δοίου ἥσυχοι πορευόμενοι. 
5ΟΗΝ. [τὰ αἰ ορταρῃϊα [ογϑὺ 51Π11115 
111 ΑΠΔ0. 0, 5, 11, ἨΡῚ Ἰΐθιη ἥσυχοι, τιξ 
ΟΥὐτορ. 5» 3: 55. οὖ Πἰς 8. 4. ἡσυχεὶ Β. 

ἐναντίον ΒΒ... ΒΕ. ἘΠ ̓Ν. ἐναντίων 1. 
. ΄ » , Ὺ 

(ὐεἰου! τῶν ἐναντίων. Οὐηΐ. 7, 5» 25. 
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δὲ [4] 
Ὀλώνθιοι ὡς εἶδον προθέοντας τοὺς πελταστὰς, ἀναστρέψαντες 

ἀστῶν ἄρχοντα δρόμῳ φέρεσθαι εἰς αὐτοὺς ἐκέλευσεν. 

9 ,ὔ Ψ Α ’ “ Ἁ ’ « 3 α 

απεχώρουν ἡσύχοι, και διέβησαν παλιν τὸν ποταμὸν. οἱ ὃ ηκο- 

λούθουν μάλα θρασέως, καὶ ὡς φεύγουσι διώξαντες ἐπιδιέβαι- 
»᾿ Ἁ ψ 5 ;᾽; « “- «ς ’ ᾿ ᾿ ’ Φ - 

νον. ἔνθα δὴ οἱ ᾿Ολύνθιοι ἱππεῖς, ἡνίκα ἔτι εὐχείρωτοι αὐτοῖς 
ΓῸ ’ 

ἐδόκουν εἶναι οἱ διαβεβηκότες, ἀναστρέψαντες ἐμβάλλουσιν 
τ - Ἁ 5 ’ ς ’ Ἁ ᾿ Ἁ “ 5 

αὐτοῖς, καὶ αὐτόν τε ἀπέκτειναν τὸν Γλημονίδαν καὶ τῶν ἀλ- 

λων πλείους ἢ ἑκατόν. ὁ δὲ Γελευτίας ὡς εἶδε τὸ γιγνόμενον, [5] 
δ ι " ι Ψ ἂν Ξ᾿ ι ι ν ε , 
ὀργισθεὶς, ἀναλαβὼν τὰ ὅπλα ἦγε μεν ταχὺ τοὺς ὁπλίτας, 

ς Α Α ι.᾿ Ἁ 5. Α » ε ’ Α κ 

διώκειν δὲ καὶ τοὺς πελταστὰς ἐκέλευε καὶ τοὺς ἱππέας καὶ μὴ 
3 ᾿ Α κ δ Α Α ᾽᾿ ΄ ΄- " ’ὔ 

ἀνιέναι. πολλοὶ μὲν οὖν δὴ καὶ ἄλλοι τοῦ καιροῦ εγγυτέρω 
ὔὕ ΄-“ ο ’ Ἁ 5 “ Ἅ 8 “5 Ἂν, 

τείχους διώξαντες κακῶς ἀπεχώρησαν, καὶ ἐκεῖνοι δ᾽ ἐπεὶ ἀπὸ 
΄“- Ἑ 9 , 5 “ 9 ..} 

τῶν πύργων ἐβάλλοντο, ἀποχωρεῖν τε ἠναγκάζοντο τεθορυβη- 

6 μένως καὶ προφυλάττεσθαι τὰ βέλη. ἐν τούτῳ δὴ οἱ ᾿Ολύνθιοι [6] 
ς ’ Α Α ΕῚ Α Α 

ἐπεξελαύνουσι μὲν τοὺς ἱππέας, ἐβοήθουν δὲ καὶ οἱ πελτασταί: 
’, Α εἾ ς ε - 9 ’ Α ’ ΄ ’ 

τέλος δὲ καὶ οἱ ὁπλῖται ἐπεξέθεον, καὶ τεταραγμένη τῇ φα- 
Α - 

λαγγι προσπίπτουσι. καὶ ὁ μὲν Τελευτίας ἐνταῦθα μαχόμενος 
φ ’ ’ὔ Α ’ ᾿] Α Α « ᾿ ΚΙ 2 ΑἉ 3. 

ἀποθνήσκει. τούτου δὲ γενομένου εὐθὺς καὶ οἱ ἀμφ᾽ αὐτὸν ἐνέ- 

4. διώξαντες) ΜαγρῸ ΤΙ ΘΟΠΟΪΑΥ]] 
διώξοντες. Ἐροΐίο, ρᾳίο. 5ΟΗΝ. 

5. ἐκέλευε ρΡοβύ πελταστὰς Ροπαηΐ 
Β.1).Ε. εὐ αὰὶ καὶ δηΐθ τοὺς οπ. Υ'., 
σοίοαὶ ροϑβύ διώκειν δέ. 

ἀνιέναι Β.Ὦ). ἀφιέναι Ψ. ΟὐδίοεΙϊ 
ἰέναι. 

οὖν δὴ] οὖν Ἐ' 

Πῦταπι ἀθ ἔθ Βααθϑι! 8,4. [αἱ 
ἸοΟΟῚ5. 18 π| οἰΐαί!8 δα αἱ 10. 9.1; 10, 14, 
Ὁ] βου θοπάτπι πλεῖον, ΗἸρΡΡΆΤΟΝ. 7, 
ο. 1. Π.} (ἀθηϊναπι ρα! Πππτη και- 
ροῦ οἷ τείχους Δαἀ)]παποίατη Ὠαρθαῦ σομ- 
Ργαίίν 8 ἐγγυτέρω. (ὐδίθιτι πη ργοίδϑὶ 
πολλοὶ μὲν οὖν τοβροπάοί ἀοθιηατῃ ἃΡΟ- 
4ο515 καὶ ὁ μὲν Τελευτίας. [ηἰογροδιῖία 

καὶ ἄλλοι] ΑὉ Πὶ5 ἀϊδθηρη ἀδιηαθ 
καὶ ἐκεῖνοι : 564 Θαυ]α θη ἸΡΏΟΙῸ 408- 
ΠΔΠῚ 1Π|6]]10Ὶ ν6}}10 ἄλλους εἴ ἐκείνους. 
Αἢ βθηΐθηΐια ἴῃ ἘΠΙΨΘΥΒΌΙΩ αἸοΐα οϑί 
(6 115 ἀποθιι8, 411] Π]ΠΠ15 ῬΓΌΡΘ ἃδοθ- 
ἀαηΐ υὐθϊαπὶ ΤΠγῸΒ ΟΌΠῚ ΟΟΡ]]Β ὃ 
5ΟΗΝ. [ία ε6ϑ. 

τοῦ καιροῦ ἐγγυτέρω) ἱ. 8. 4 τα ΡᾶΓ 
εγαῦ ρυόρῖαβΒ. Βγοάδοιιβ ρυϊτητιβ ἰδοι- 
ΔΤ 6886. Ραϊαν!ῦ δηΐθ ἤδρο νουθα, δἷ- 
4116 ΘΠ Ἰηζθυροϊανιῦ Ἰηβοσῖο πέρα 56 
προσωτέρω, ἈΡΡΓΟθαηΐα [ΘΟΠΟ]ΑνΊΟ ; 
 ΘΡΏδηι5 πηα]οθαΐ πλεῖον. ὥὅδα πα]]ἃὰ 
ΘΟΥΓΘΟΙΟΠΘ ΟΡ5 δϑύ. [08 οϑῦ μείζων 
τοῦ καιροῦ γαστὴρ ἴῃ ΧαΕΠορμοπί. 
ΘΎΤΏΡ. 2, 10. ᾿πιδῦο Τ ΔΊΟΥ νθηΐοσ. ἴῃ 
Απδθδ8. 4» 4, 24. προσωτέρω τοῦ και- 
ροῦ προϊέναι, 1. 6. ͵αδίο ἸοΠρΊαΒ Ρτο- 
στοαὶ. Ηἰς ἰρίταν τοῦ καιροῦ ἐγγυτέρω 
οβῦ 1ιδίο ρυορῖιβ. (ηΐ. Ζϑαηῖιβ δὰ 

νεγθα ΘΧρ]οδηΐ ὑαγθ 88 οὐ πηα]α ΘΟυ τὰ 
ααὶ }ιϑῖο ΡΥΟΡΙΤΒ. ΤΩΠΓῸΒ ΔΟσθβϑουδηΐ. 
ΒΟΗΝ. 

τείχους ἡ. (ΟὐΕ(611 τοῦ τείχους. 
προφυλάττεσθαι)] προσφυλάττεσθαι 

6. ἐν τούτῳ δὴ] ἐν τούτῳ δὲ (.Ε..Ε, 
τοὺς ἱππεῖς] Νιαπη νυϊρσοῖδ Βαβρὶ- 

οαἴα8 Κῶρρϑηιβ ἀυοα πη τοὺς α6- 
Ἰθπα απ οθηβοραῖ. ὥἥβα οἱ ᾿Ολύνθιοι 
ἱππεῖς ΤΠ] ΠΟ 6586 ἃ Χοπορμποηΐθ 
ΒΟΙΡῸ νἱἀθηῦαγ. 5ΟΗΝ,. Ργᾶνὰ ὕδατα 
νου οσατα ἴογοῦ οο]]οσαῖο, οὐδ η8ὶ 
γτϑοίθ παρογοῦ ]πὰα, αοα ΠΒ 5, 2, 42. 
αυϊάθτη ἔθγθπάθτη ἀπχίπηαβ. ΠΠ]ς 8ὶ 
ααϊὰ πηπίαπάππῃ, ἀαἰνιιτη. ᾿ΓῸ δοοι- 
Βδνο δχβρθοΐθβ, Ο] 15 γΓϑϑύμαι [ΟΥ ΠΠΔ πὴ 
ἱππέας. 

ἐπεξέθεον] ἐξέθεον Ν΄. 
τεταραγμένοι ΑἸά. 
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κ 9 κ ἢ Ω " " ᾿ Ε ε κ᾿ ΕῚ Α 

κλιναν, καὶ οὐδεὶς ἔτι ἵστατο, ἀλλὰ πάντες ἐφευγον, οἱ μὲν ἐπὶ 

Σπαρτώλου, οἱ δὲ ἐπὶ ᾿Ακάνθου, οἱ δὲ εἰς ᾿Απολλωνίαν, οἱ 
“- "] Ἷ 

πλεῖστοι δὲ εἰς ΠΠοτίδαιαν. ὡς δ᾽ ἄλλος ἄλλη ἔφευγον, οὕτω 
" Ε - 

καὶ οἱ πολέμιοι ἄλλος ἄλλοσε διώκοντες παμπληθεῖς ἀπέκτει- 
. ΄ . ὦ "ὔ κ᾿ - , 

ναν ἀνθρώπους καὶ ὅτιπερ ὄφελος ἣν τοῦ στρατεύματος. 

7 ἊἊκ μέντοι γε τῶν τοιούτων παθῶν ἐγώ ᾧῴφημι ἀνθρώπους [5] 
, ᾿ 3 ες ἀῶ, Α . . “- " 

παιδεύεσθαι μάλιστα μὲν οὖν ὡς οὐδ᾽ οἰκέτας χρὴ οργὴ κολα- 
’ Ἀ Α ’ ᾿] ’ , Ἶ ἂν 

ζειν" πολλάκις γὰρ και δεσπόται ὀργιζόμενοι μείζω κακα ἔπα- 
᾿Ὶ ’ Α ΄ι Ἀ 

θον ἢ ἐποίησαν" ἀτὰρ ἀντιπάλοις τὸ μετ᾽ ὀργῆς ἀλλὰ μὴ 
’ὔ ’ὔ [χ2 ε ι ε Α Ν τι " ᾿ 

γνώμη προσφέρεσθαι ὅλον ἁμάρτημα. ἡ μὲν γὰρ ὀργή ἀπρο- 
ε δὲ ᾽ὔ - ᾽δὲ τ ’ “ ᾿ ΦὍ 

νόητον, ἡ ὃὲ γνώμη σκοπεῖ οὐδὲν ἧττον μή τι παθὴ ἢ ὅπως 
’ 

βλάψη τι τοὺς πολεμίους. 
- κυ Α ΄“΄ 

8 "Ποῖς δ᾽ οὖν Λακεδαιμονίοις. ἐπεὶ ἤκουσαν τὸ πραγμα, βου- [8] 

λευομένοις ἐδόκει οὐ φαύλην πεμπτέον δύναμιν εἶναι, ὅπως τό τε 
΄. Ἁ “ ἣ 

φρόνημα τῶν νενικηκότων κατασβεσθείη καὶ μὴ μάτην τὰ πε- 
,ὔ , “ δὲ Ψ ς ’ Α ᾿Α, ’ 

ποιημένα γένοιτο. οὕτω ὃε γνόντες ἤγεμονα μεν ᾿ΑΙγησίπολιν 
᾿ ’ 3 , ς ς “- Α ο΄ 5 Γ Ε] 

τον βασιλέα εκπεμπουσι,. μετ αὐτου δὲ ωσπερ Αγησιλάου εις 

Σπαρτώλου Β.).Ν. Σπαρτόλου 1. 
Σπαρτώλῃ Ἐ᾿. ΑἸα. 

ἄλλος ἄλλῃ Β.Ώ ΕΝ, Οἴου ἄλλῃ 
ἄλλος. 

ἄλλος ἄλλοσε Β.).Β.Ε.1.ν. Οδίουὶ 
ἄλλῃ ἄλλος. 

τοῦ στρατεύματος Β.Ὦ ἘΚΕΙ͂Ν, τοι- 
ούτου τοῦ στρατεύματος (ἡ. (ὐδίε τοῦ 
τοιούτου στρατεύματος. ““ ΤΟ] 6Π6Ὶ 
ΓοΥτηπ]άτὴ ορίπηθ 1]Παδβίγαντ, Ηϑτηβίογ- 
ἢπ5. δα [μιοϊδηὶ ΤΊΠ,. ας. 55» ν0]. 1, Ρ. 
171. (Οὐδἴθγιμη ρ] 8 απ 1200 [,8- 
ΘΘΟΘΟΙΠΟΠΪΟΒ ΟΟΟΙΒῸ8 ἔαϊδββα αἱἷύ Π)]10- 
ἀοτιι8.᾽ 50ΗΝ. 

". ὡς δηΐα ἐγὼ ροβίίπη ἴῃ 11 Υ]8 
απίρ οὐδ᾽ ροβι!ξ ΕἾ. Ῥοτίαβ. ΑἸοχαὶ 
χρὴ παιδεύεσθαι νε] παιδεύεσθαι χρὴ 
ΒΟΥ ημάπτη, αὖ νο]οῦαΐ Καρρβηαβ. 
ρα ἐγώ φημι 515 οδ΄ 7, 3.11. 

μὲν οὖν Β.1).1.Κ. Οδίοτ! μέν. “Χοπο- 
ῬΏΟΠ ΠΟ βο] τὴ μάλιστα μὲν ἀΒαγραν]ΐ 
ΒΌΡΓΑΊΙ, 4, 4: ᾿Εβούλοντο μὲν μάλιστα 
παρὰ βασιλέα ἀναβῆναι, εἰ δὲ μὴ, οἵ- 
καδε ἀπελθεῖν. τι] τηᾶ]6 ἰγαηβροβιία 
ΡΑγίοα]α οϑίύ. Απδθ885. 7. 7. 10 : ̓Εκέ- 
λευε δὲ μάλιστα μὲν αὐτὼ ἐλθεῖν---εἰ 
δὲ μὴ, Ξενοφῶντα πέμπειν. τι] νἱᾶθ 
δηηοίαΐα. 566 οἰϊαπη σαπὶ δα]θοίο οὖν 
εδί [)ὴ8ε τ βαμοϑί! 6, τ4: Διδάσκειν 
δεῖ ὅτι οὐ δεινά ἐστι, μάλιστα μὲν οὖν 

ἵππῳ εὐκαρδίῳ' εἰ δὲ μὴ, ἁπτόμενον 
αὐτὸν τοῦ δεινοῦ δοκοῦντος εἶναι." 
5ΟΗΝ. Τῆυς. 4, Ιο4. οχίγ. : Ἐβού- 
λετο φθάσαι μάλιστα μὲν οὖν τὴν ᾿Αμ- 
φίπολιν, πρίν τι ἐνδοῦναι, εἰ δὲ μὴ, τὴν 
᾿Ἤιόνα προκαταλαβών. (ὐοπξ, ἀϊεῖΐα δά 
ἼΠ68. δίθρῃδηιϊ ν. Μὲν νο]. 5, Ρ. 772 Ὁ, 
εὐ ΔΠΠΟΥ. “80.565 .85} ὅν 2. 195 ΒΊΤΗΙΣ 
ΠΟΥ ΑΟἢ11165 Γαΐ. 1, το, Ρ. τύ, 26. 64. 
Φδο008 : ᾿Εὰν ἡδέως ἤδη προσέρχῃ: 
σιώπα μὲν οὖν τὰ πολλὰ ὡς ἐν μυστη- 
ρίῳ, φίλησον δὲ προσελθὼν ἠρέμα. 

ὀργῇ κολάζειν Β. (ὐείετ] κολάζειν 

ὀργῇ. 
ὅλον ἁμάρτημα] )επιοβίῃ. οσοπίΐγα 

ΘΘΡΠδησ Ρ. 1110, 18: Ὅτι πλάσμα 
ὅλον ἡ διαθήκη. ΞΟΗΝ. 

πάθῃ) πάθοι (Ὁ. 'Γ πη τηΔ}15 βλάψει. 
8, πεποιημένα γένοιτο] πεπονημένα 

γένοιντονν. 
᾿Αγησιλάου [μΘοποϊανῖι8. ᾿Αγησί- 

λαονΐ. ᾿Αγησὶ Β. Οείεοιὶ ᾿Αγησιλάῳ. 
τριάκοντα Σπαρτιατῶν) 1)6 6ΟΠΒ51110 

(Ἰρτηΐα νἸΓΟΓΕΠῚ ν]4θ βιρτὰ δα 3, 4, 
2. 106 δχρβαϊ! οπα πᾶς Π)1οάοτιβ 1, 
22. 50 ΟἸΥΠΊΡΙΔ 4158 90 8ΠΠῸ 4: Τη- 
λικαύτης δ᾽ εὐημερίας γενομένης τοῖς 
᾿Ολυνθίοις, οἱ μὲν Λακεδαιμόνιοι, βου- 
λόμενοι διορθώσασθαι τὸ γεγονὸς ἐλάτ- 
τωμα, δυνάμεις ἁδροτέρας ἐκπέμπειν 
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οτὴν ᾿Ασίαν τριάκοντα Σπαρτιατῶν. πολλοὶ δὲ αὐτῷ καὶ τῶν [9] 

περιοίκων ἐθελονταὶ καλοὶ κἀγαθοὶ ἠκολούθουν, καὶ ξένοι τῶν 
;ὔ ’ "ἡ ’ ΄ Ἃ, “ ’ Φ 

τροφίμων καλουμένων, καὶ νόθοι τῶν Σπαρτιατῶν, μάλα εὐει- 

δεῖς τε καὶ τῶν ἐν τῆ πόλει καλῶν οὐκ ἄπειροι. συνεστρα- 
, ᾿ Ἀγ, ἡ “' ͵ , . κ Α 

τεύοντο δὲ καὶ ἐκ τῶν συμμαχίδων πόλεων ἐθελονταὶ, καὶ 

Θετταλῶν γε ἱππεῖς, γνωσθῆναι τῷ ᾿Αγησιπόλιδι βουλόμενοι, 

καὶ ᾿Αμύντας δὲ καὶ Δέρδας ἔτι προθυμότερον ἢ πρόσθεν. 
᾽ Γ ᾿ ᾿ σ΄ ’ " 7, 5. Ἁ ᾿ Ὄ 
Αγησίπολις μὲν δὴ ταῦτα πράττων ἐπορεύετο ἐπὶ τὴν ᾿(ὐ- 

λυνθον. 

Ἢ δὲ τῶν Φλιασίων πόλις, ἐπαινεθεῖσα μὲν ὑπὸ τοῦ ᾿Α γη- [10] 10 

σιπόλιδος ὅτι πολλὰ καὶ ταχέως αὐτῷ χρήματα εἰς τὴν στρα- 

τιὰν ἔδοσαν, νομίζουσα δ᾽ ἔξω ὄντος ᾿Αγησιπόλιδος οὐκ ἂν 

ἐξελθεῖν ἐπ᾽ αὐτοὺς ᾿Α γησίλαον, οὐδ᾽ ἂν γενέσθαι ὥστε ἅμα 

ἀμφοτέρους τοὺς βασιλέας ἔξω Σπάρτης εἶναι, θρασέως οὐδὲν 

τῶν δικαίων ἐποίουν τοῖς κατεληλυθόσιν. οἱ μὲν γὰρ δὴ φυγάδες 
Φ Ἁ " , εν ΕΣ ὦ ’ «ς ᾿ ἶνν ’ 

ἠξίουν σα ἀμφίλογα εν ἰσῳ δικαστηρίῳ κρίνεσθαι" οἱ δὲ ἡναγκα- 

παρεσκευάζοντο. οἱ δὲ ᾿Ολύνθιοι, νομί- 
ὧοντες μείζοσι δυνάμεσιν ἥξειν τοὺς 
Σπαρτιάτας καὶ τὸν πόλεμον ἔσεσθαι 
πολὺν χρόνον, σίτου τε παρασκευὰς 
ἀξιολόγους ἐποιοῦντο καὶ παρὰ τῶν 
συμμάχων στρατιώτας προσελαμβά- 
νοντο. Λακεδαιμόνιοι μὲν, στρατηγὸν 
προχειρισάμενοι Αγησίπολιν τὸν βασι- 
λέα καὶ δύναμιν ἱκανὴν παραδόντες, 
ἐψηφίσαντο πρὸς ᾿Ολυνθίους πόλεμον. 
5ΟΗΝ. 

9. ἐθελονταὶ ροβί κἀγαθοὶ ρῬομὶ Υ͂. 
κἀγαθοὶ] καὶ ἀγαθοὶ γι. Β. 
ξένοι τῶν τροφίμων] Οἱ 5ϊπΐ ἰη- 

[οΥργοῖθβ ποηάπιῃ αἰβίϊποίῖθ οἵ δοσ- 
ταῖθ ἀοσπουιηί. ὅιιηΐ ἰριταγ αὶ [.8- 
ΘΟΉΪΟΟ νοσάῦα]ο μόθακες ααΐ μόθωνες 
ἈΡΡΘΙ]Αθαηΐαγ. ῬὨΥ]γο 5 ρα Α- 
{ΠΘΠηδθιιπ 6. Ρ. 271 : Οἱ μόθακες σύν- 
τροῴφοι τῶν Λακεδαιμονίων ἕκαστος 
γὰρ τῶν πολιτῶν παῖδας, ὡς ἂν καὶ τὰ 
ἴδια ἐκποιῶσιν, οἱ μὲν ἕνα, οἱ δὲ δύο, 
τινὲς δὲ πλείους ποιοῦνται συντρόφους 
αὑτῶν. εἰσὶν οὖν οἱ μόθακες ἐλεύθεροι 
μὲν, οὐ μὴν Λακεδαιμόνιοι, μετέχουσι 
δὲ τῆς παιδείας πάσης. τούτων ἕνα 
φασὶ γενέσθαι καὶ Λύσανδρον, πολίτην 
γενόμενον δι’ ἀνδραγαθίαν. ἸἘδοΒά6πὶ 
Ἠβυ μῖπ5 αἱΐ νοοδυ] μόθωνας. ΜΙαο- 
(1 ἰαηθη ἃριιὰ ΑἰΠΘΏΙΘΏ868. ΤΩΔΡῚΒ 
ἔα]886. νουπὰ αἰοίιβ μόθων : ἰπο ΡΓῸ 

ῬΘύμ]Δ "1 ΑΟοὶβ βουρίουιθιιΒ οϑί. 
(ὐοπῇ. ΑὐἸβίορμαπθβ ΡΒ] απ ν. 270. [Ὰἄθιη 
Εχτῦ. ν. 655. 607. Ηΐϊπηο ὁμιλία μο- 
θωνικὴ οχ Ιοη6 ρΡοεσία ἀρπια Ρ] αἰαγο τὰ 
ἴη Ῥουῖοὶα ο. 5. Οὐοπηΐ. δᾶ Βϑιρθι!. 
Τ,Δορα. 3, 3. Χοποόρθῇοη δἸπιτη δ Πὶ 
ΤἈοθ ἀφο 115 οδαἀποαπάπτῃ {γδα!]α!ῦ, 
εὐ Ῥῃοοίοη ἢϊαιη, ἰθϑίθ Ρ]ΐασομο 
(6. 20, κατέμιξε τοῖς ἀγομένοις τὴν λε- 
γομένην ἀγωγὴν νεανίσκοις. ΒΟΌΗΝ, 

τῶν ἐν τῇ πόλει καλῶν] [᾿ΒΟΙΡΠΠἃ 
ΤΔΟΟΠΙΟἃ 118], αὖ 6Χ δηΐθα 8118 018 1ΟΟῚ8 
ΟἸάγατη οϑὺ. 5ΟΗΝ. 

συν. ῬτῸ ἕυν. Β.}). 
ταῦτα πράττων] ΑΡΡΑΙΓΔΠΒ ᾿ΐὰ ΘΧρδ- 

αἸΠΟΏ ΘΠ ᾿ηἰογργθίαςαν Μόσιβ. ΟΗΝ, 
Ιο. στρατιὰν] ΑΠΔΡΌ. 1, 2, 27: 

Συέννεσις ἔδωκε Κύρῳ χρήματα πολλὰ 
εἰς τὴν στρατιάν. 

ἅμα οτη. Υ. 
Σπάρτης εἶναι] Μα]π ἰέναι. ΞΟΗΝ, 

Ἐγαβίχα. 
κατεληλυθόσι]) Νοοίαπίιτ Προς οὐ 

ὨΔΓΓΔΙΙΒ ΒΌΡΓΆ 5,.2, ὃ,0. 10. ΚΟΗΝ, 
γὰρ δὴ] γὰρ Α.Ο.Ε Εν ΑἸΑ., οοττὶ- 

σεηίε 1. 
ἴσῳ δικαστηρίῳ] Αρυὰ Φαῆμοβ 1ὰ- 

αἴοθβ, πος οϑὲ 1 οθα ΠΟ ΠΙο8, 4] 
ΘΧΒΙ]65 τϑοθρογαπΐ, ΠΟ Οἶνο8 5.108, 
4] οἸθοοτδηΐ οχϑι]θβ. 5ΟΗΝ, 
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-“ ΄ ’ὔ ΤΩΝ 

ζον ἐν αὐτῆ τῆ πόλει διαδικάζεσθαι. λεγόντων δὲ τῶν κατελη- 

λυθότων καὶ τίς αὕτη δίκη εἴη ὅπου αὐτοὶ οἱ ἀδικοῦντες δικά-[τι] 
“ΣΝ ᾿] ’ 9 ’ὔ ’ 5; 9 ὅ 

ΣῚ ζοιεν, οὐδὲν εἰσήκουον. ἐκ τούτου μέντοι ἔρχονται εἰς Λακεδαί- 
΄. Ε 2 

μονα οἱ κατελθόντες κατηγορήσοντες τῆς πόλεως, καὶ ἄλλοι δὲ 

τῶν οἴκοθεν συνηκολούθουν, λέγοντες ὅτι πολλοῖς καὶ τῶν πολι- 
-- - ; ΄»" 

τῶν οὐ δοκοῖεν δίκαια πασχειν. ἀγανακτήσασα δὲ τούτοις τῶν 
Ε Ι ων 

Φλιασίων ἡ πόλις ἐζημίωσε πάντας ὅσοι μὴ πεμπούσης τῆς 
- Ἁ 

12 πόλεως ἦλθον εἰς Λακεδαίμονα. οἱ δὲ ζημιωθέντες οἴκαδε μὲν [12] 
“ . , , ἡ ἿΝἮΨ ς ᾿ 4 " ε 
ὥκνουν ἀπιέναι. μένοντες δ᾽ ἐδίδασκον ὡς οὗτοι μὲν εἴησαν οἱ 

΄ ἴω Α 

βιαζόμενοι ταῦτα, οἵπερ σφᾶς τε ἐξέβαλον καὶ Λακεδαιμονίους 
" λ - ᾿ ε ἣ ’ὔ Ν ,ὔ ι , 
ἀπέκλεισαν, οὗτοι δὲ οἱ πριάμενοι τε τὰ σφέτερα καὶ βιαζό- 

ἔοι , ᾿ νι . “αὶ , 4.}κ 
μενοι μὴ ἀποδιδόναι, οὗτοι δὲ καὶ νῦν διαπεπραγμένοι εἰσι ζη- 

“- ΄“ Α ΄- 

μιωθῆναι σφᾶς αὐτοὺς εἰς Λακεδαίμονα ἐλθόντας, ὅπως τοῦ 
΄. Α ΙΑ “} ’ὔ; Ν ΄σ ’ὔ 

λοιποῦ μηδεὶς τολμῴη ἰέναι δηλώσων τὰ ἐν τῆ πόλει γιγνόμενα. 
ς΄ ΄“- Ἁ 

13 τῷ δ᾽ ὄντι ὑβρίζειν δοκούντων τῶν Φλιασίων φρουρὰν φαίνου- [13] 
Α , ον Α ᾿ »: 9 , 

σιν ἐπ᾽ αὐτοὺς οἱ ἔφοροι. ἦν δὲ οὐ τῷ ᾿Αγησιλάῳ ἀχθομένῳ 
΄ Α κ ΄“- Α Α ᾿] ΠῚ ’ ’, 3 ς 

ταῦτα᾽ καὶ γὰρ τῷ μεν πατρὶ αὐτοῦ Ἀρχιδάμῳ ἕένοι ἦσαν οἱ 
΄ ΄- “. ΄΄. 

περὶ ΠΠοδάνεμον, καὶ τότε τῶν κατεληλυθότων ἧσαν" ἑαυτῷ δὲ 
Ἁ Α . 

14 οἱ ἀμφὶ Τ]ροκλέα τὸν Ἱππονίκου. ὡς δὲ τῶν διαβατηρίων γενο- [14] 
τὰ Α - 

μένων οὐκ ἔμελλεν, ἀλλ ἐπορεύετο, πολλαὶι πρεσβεῖαι ἀπήντων 
“ , "58, Ψ Α 9 ’ ς Α “ ’ 

καὶ χρήματα ἐδίδοσαν, ὥστε μὴ ἐμβάλλειν. ὁ δὲ ἀπεκρίνατο 
“ 5 « κὃ , “ 5 ΜὌΥ “- τς ’, 

ὅτι οὐχ ἵνα αὐικοίη, στρατεύοιτο, ἀλλ᾽ ὅπως τοῖς ἀδικουμένοις 
5 Α “-- ’ 

15 βοηθήσειεν. οἱ δὲ τελευτῶντες πάντα ἔφασκον ποιήσειν, ἐδέοντό [15] 
’ Α ’ 

τε μὴ ἐμβάλλειν. ὁ δὲ πάλιν ἔλεγεν ὡς οὐκ ἂν πιστεύσειε 
λό κΑ Ν ᾿ ,» Ὑ» 4 ς Α ς ϑ νυ 

ὄγοις, καὶ γὰρ τὸ πρότερον Ψεύσασθαι αὐτοὺς, ἀλλ ἐργου 

τίς αὕτη δίκη εἴη] Οοηΐ. 5.15: Καὶ 
τί τοῦτ᾽ ἂν εἴη; τα ραγίϊουϊα Ὠϊς 
4αοααθ ΟΡ 8, 51 εἴη τϑοΐϑθ, ποῃ Ο000}]1- 
486 δϑύ ογδ ΠΟ]. 

οὐδὲν εἰσήκουον [ΔΌ τ] οὐδένες ἤκουν. 
Οὐδὲν ἐσήκουον οἴϊᾶτη ΠΟΥ ]ΘΙΏΠΠΙΒ. 

11. ἄλλοι δὲ τῶν οἴκοθεν οἵη. (Ὁ. 
συν. ΡῬΤῸ ἕξυν. Β.}). 
12. οἴκαδε μὲν βογναγαηῦ Β.Π) ΤῸ, 

ΟΥ̓. (ΘίοΙΊ]. 
ἐν] μὴν Β. 

ἐξέβαλον] ἐξέβαλλον ΟΟ. 
ἀπέκλεισαν) ϑπρτα (6. 2, 8: Οὐ δέ- 

χοιντο εἴσω τῶν πυλῶν. ἔα Πα 6ΠῚ Τ6ΠῚ 
ΟὈΙΘΙ παγγαΐ 4, 4. τι5. ΞΟΗΝ. 

πριάμενοί τε τὰ] πριάμενοι τά τε. 
οὗτοι δὲ] οὗτοι δὴ Α. ΑἸὰ. ““Αα οτα- 

ὉἸΟΠ6ΠῈ Τϑοΐδηη γβαϊῦ ΧΘΠΟΡἤΟΗ : σφᾶς 
αὐτοὺς οδ΄ ΠΟΒ 1ρ805.᾽ 5ΟΗΝ, 

διαπεπραγμένοι] διαπεπραμένοι ἘΒ. 
12. Προκλέα] Πατροκλέα ἡ. “1- 

ἄδπὶ νἱαδῦανγ αἱ] ἱπΐτα 6, 5, 58, 
Πατροκλῆς ὁ Φλιάσιος αἰϊοϊζαγ, πρὶ 
(04. Προκλῆς, 8564 Ἰη110 Π10ΤῚ 7. 1{6- 
ΤΠ ἸΠΠροκλῆς Φλιάσιος ΔΡΡΕΙ]]αΐαχ, ΠῚ 
ΤηΔΥρῸ ϑίβθρῃ. οὖ [}θοηο]. Πατροκλῆς 
Βαθοηΐ,᾿ ΒΟΌΗΝ, Νοίδησᾳαπι) δαΐεΠὶ 
ἑαυτῷ, 1 αὐτῷ Ἔχβρθοοΐα8. 

14. ἔμελλεν Α.1).Ε.1. ἔμελεν Β.Ε.. 
(ὐεἴουὶ ἔμενεν. 

ἀπήντων] ἀπεωτον ἘῚ. 
15. ἔφασκον Β..Ε.1.. Ουεἰογὶ 

ἔφασκόν τε. 
ἐδέοντό τε] καὶ ἐδέοντό τεῦ. 
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Ἁ “- κ᾿ Ε 9 ’ὔ Α ᾿ ’ δος 8 «. ἢ Ὁ ᾿ς 
τινὸς πιστοῦ δεῖν ἔφη. ἐρωτώμενος δὲ καὶ τί τοῦτ᾽ ἂν εἴη: 

40 .Α 

πάλιν ἀπεκρίνατο, Ὅπερ καὶ πρόσθεν, ἔφη, ποιήσαντες οὐδὲν 

ὑφ᾽ ἡμῶν ἠδικήθητε. τοῦτο δὲ ἣν τὴν ἀκρόπολιν παραδοῦναι. 

τό οὐκ ἐθελόντων δὲ αὐτῶν τοῦτο ποιεῖν, ἐνέβαλέ τε εἰς τὴν χώραν [16] 

Α. Ὁ. καὶ ταχὺ περιτειχίσας ἐπολιόρκει αὐτούς. πολλῶν δὲ λεγόντων 
380. , ς ἌΝ ΗΝ Φ " ΄ ΄ 3 

Λακεδαιμονίων ὡς ὀλίγων ἕνεκεν ἀνθρώπων πόλει ἀπεχθανοιντο 
’ “ - ΌΨΞ 4 Ν “ὮΝ γεὶ παν ὃ 

πλέον πεντακισχιλίων ἀνδρῶν καὶ γὰρ δὴ ὅπως τοῦτ᾽ ἔνδηλον 

εἴη, οἱ Φλιάσιοι ἐν τῷ φανερῷ τοῖς ἔξω ἐξεκλησίαζον" ὁ μέντοι 
΄- Ἀ «ἃ 

17 ᾿Αγησίλαος πρὸς τοῦτο ἀντεμηχανήσατο. ὁπότε γὰρ ἐξίοιεν ἢ [17] 
ἴω ’ 

διὰ φιλίαν ἢ διὰ συγγένειαν τῶν φυγάδων, ἐδίδασκε συσσίτιά 
ες “ Υ Ἁ ς .. 9 ΑΝ ς ν διδό 

τε αὐτῶν κατασκευάζειν καὶ εἰῷ τὰ ἐεἐπιτήηοεια (ἰκανον Οἰοοναιί, 

καὶ τί τοῦτ᾽ ἂν εἴη] ϑπρτα 5. το : Καὶ 
τίς αὕτη δίκη εἴη. ΟΗΝ. 

τό. τε εἰς (ὑαβία!ιο. [ΔΌΥ] τε καὶ 
εἰς. 

πολλῶν δὲ λεγόντων] ΝΟΠ 56[15 
ἀρουΐθ πθο ΠΑ θΠ 6 Γ γ65 πᾶττδί Χρηο- 
Ῥῇοῃ. Ἀρθβίρο!β ἔανθθαΐ ῬἨ]188115, 
δῇ Αρθβηδο 1π᾿τηϊο 8 ογαῦ, αὖ ᾿Ρ56 Χο- 
ΠΟΡΠΟΩ ᾧ. 26. ἀντίπαλον Δρρεϊ]αί. 
ἘΧΡΘαΙΠΟπθτη ἤδης ἴῃ ῬὮ]]ΔΒ108 α1861- 
αἀἸατη τορτιπὶ ΤΠΟΥ 5886 ΒΌΒΡΙΟΟΙΪΒ. ΘΧ 
ΡΙαΐΑγΟ ΠΟ ΑΡΕβ!}. 6:25: Αἰσχυνόμενος, 
εἰ Φλιασίοις ὀλίγον ἔμπροσθεν ὑπὲρ 
φυγάδων πεπολεμηκὼς αὖθις ὀφθήσεται 
Θηβαίους κακῶς ποιῶν διὰ τοὺς τυράν- 
νους. Αἴαιθ Πἷἴπο 1)]ΟἀΟΓᾺΒ 15, 10. 
Ῥοβύ τηρθιηογδίδτῃ ΘΧΡΘαΙΠΟΠΘῖη Ιη 
Ῥμ]αβῖοβ δα αἰ : Κατὰ τοῦτον τὸν χρό- 
νον οἱ βασιλεῖς διεφέροντο πρὸς ἀλλή- 
λους ταῖς αἱρέσεσιν. ᾿Αγησίπολις γὰρ 
ἔφη δεῖ ἐμμένειν τοῖς ὅρκοις καὶ παρὰ 
τὰς κοινὰς συνθήκας μὴ καταδουλοῦσθαι 
τοὺς “Ἑλληνας" ἀδοξεῖν γὰρ τὴν Σπάρ- 
τὴν δῇ ὐϑ] πα, 4186 ᾿Ἰὰ 6 ΠῚ 060 ΠΟΒίΤΟ 
αἴππαιιηί. ἨἮϊης ΧΘΠΟΡΒ. Αβρθβ. 
6ΆΡ. 2. ᾧ. 21: ᾿Επειδὴ δὲ εἰρήνης ἐπι- 
θυμήσαντες οἱ πολέμιοι ἐπρεσβεύοντο, 
᾿Αγησίλαος ἀντεῖπε τῇ εἰρήνῃ; ἕως τοὺς 
διὰ Λακεδαιμονίους φυγόντας Κοριν- 
θίων καὶ Θηβαίων ἢ ἠνάγκασε τὰς πόλεις 
οἴκαδε καταδέξασθαι. ὕστερον δ᾽ αὖ καὶ 
Φλιασίων τὰς διὰ Λακεδαιμονίους φυ- 
γόντας κατήγαγεν, αὐτὸς στρατευσάμε- 
νος ἐπὶ Φλιοῦντα. ΞΟῚ͵ῊΝ. Χοπορποη 
αἰϊογτ 8 πὸ στοιιηα [ῸΓ [Π18 σοπ]θοΐα8 ; 
Δ Πα {Π6 ΤΊνα]νν Ὀοδύννθοη [Π6 ἔννο τουαὶ] 
Βοιῖι898 15 Β.ΠΠΟΙΘΉΤΥ ποίογϊοιιβ. ΝΥ Παΐ 
Ἰιοάοτιιβ βαν8 οὗ 6 αἰβδγθησο θ6- 
ὕψη πὸ οΠδγδοῖουΒ δηα νἱθινβ οἵ 6 
ἴννο Κίηρβ, (065 ποῦ γϑίθυ ραυ  Ὰ]Α ]Ὺ 

το ῬὮΏ]ι5, ἀπ ργΟ Δ Ὀ]ν Πα πο οἴου 
[ουπαάδίϊομ ἴΠ8η {ῃ6 ραᾶγῦ ἴα κθη ὈΥ͂ 
ΑρΘΒΙΡ0115 ἴῇ [6 δι οὗ ῬἨ]1ι8. 
ΤΗΙΒΙΥΑΙΙ,. Ἡϊβι. νοὶ]. 5, Ρ. 24. 
6α. ἃ. 1840. 

ὀλίγων ἕνεκεν ἀνθρώπων) ἘΒροία «ἃ 
ΘΧΒ]65 τοῦ] ὙΥ̓ ΘΙΒ Κι πι5, 4108 Ταϑί]- 
ὕπογθ νοϊθθαΐ ἀρϑβιααβ. ΒΟῊΝ. 

ἕνεκεν] ἕνεκα Ν΄. οἵ τοχ ἀπεχθά- 
νοιτο. 1)6 πλέον ν. 'ΓΠ 68. ϑέβρῃ. νοὶ]. 
ὁ. νειοῦ: 

ἔνδηλον Β.).1. Οὐδΐουϊ εὔδηλον. 
τοῖς ἔξω] Οἱ οχῖγα ὑγθρϑιη βυηΐ. 

(ὐποϊομθ5 Πα α]588 νἹἀθηθαγ 1ῃ ΔΟΙῸ- 
ῬοΙ:. ὅΟΗΝ. ἔξω Ὀ18, 564 δἰδθσιαβ 
Ἰ006γὰ ᾿υῖτηα ογαϑᾶ, Εἰ. 

ἐξεκλησίαζον)] ἐκκλησίαζον Β. ἐξε- 
κλησίαζον 1). Εἰ. (ὐείοΥΙ ἐξεκκλησίαζον. 
“πατὰ Πα γα 465 8, 92, ἐξεκλη- 
σίασαν αἰχὶῖ, αὖ επί θ πο ο. Μὶ- 
αἴαπη Ρ. 577. Θυοα εβῦ ᾿πυδιζαῦαχα 
δαρτηθηΐιτη ν ΥΌὶ ἐκκλησιάζω, αὖ τοοΐθ 
δΔατηοητ υϊζίπηδηπιιβ (ἀγδτηπηδί. 
ΟΥ. τηδ] 5 1, Ρ. 244. ὅΟΗΝ. για. 
δα ΤΠ65. ϑθρῃδηὶ ν. ᾿Εκκλησιάζω. 

17. ἐξίοιεν Β.1).Ν. ἐξήειεν 1., ἐξέ- 
λοιεν ΒΕ. Οδὐοτὶ ἐξέλθοιεν. 
ἢ διὰ φιλίαν ἢ διὰ συγγένειαν Β. Ο. 

ΠΙΕΕΙΝ. Οδίθει ἢ διὰ συγγένειαν ἢ 
διὰ φιλίαν. 

συσ. ῬΙῸ ξυσ. Β.Ὁ. 
αὑτῶν] αὐτῶν Β.}). 
καὶ εἰς τὰ] ΤΘΟΠοΟΙαν 5 Ἰοροθαΐ καὶ 

ὅσον εἰς τά. ΕΤ. Ῥοτίιβ οἱ ϑίβθρῃ. 
καὶ ἀργύριον εἰς τά. Μιάοίαγ νοσᾶθι- 
Ἰατῃ δἰααοα ἄἀθθββθ. ϑθῃβιιβ δυιΐθ 
ἢϊς δϑῦ: αὖ 4] 6χ ὉΓΌΙΟΙΒ. οἰνιθιι8, ΓΘ 
[τη] ΤῚ να]θηΐθϑ, Θρτ βϑὶ θϑϑϑηΐ, αἰ- 
65 5105 δὖ ΔΙΏΪΟΟΒ ΟΟ]]αΐα ροοπηϊὰ δὰ 
ΔΛ ἃ Ραγα πὰ οοΟην]οζιατι6. ΘΟτη πη ιηὶ 



480. 

1ὃ 

19 κατὰ κράτος. ἐν δὲ τούτοις ὄντα κατὰ θέρους ἀκμὴν καῦμα [19] 

ΒΥ, 

’ ’ Α γ- 

ὁπόσοι γυμνάζεσθαι ἐθέλοιεν’ καὶ ὅπλα δὲ ἐκπορίζειν 

ΘΟΑΡΙΖΗΣ. 901 

“ 

απασι 

, ἃ , ᾿ ΑΝ κ᾿ " - ἃ ἢ 
τουὔυτοις ιεκελεύετο, καὶ μὴ οκνείν εἰς ταυτα χρήματα ανει- 

« ᾿ “- «ε “ ϑ ’ὔ , Υ 

ζεσθαι. οἱ δὲ ταῦτα ὑπηρετοῦντες ἀπέδειξαν πλείους χιλίων 
. ἄν". Ὁ ὁ ἂν ι ᾿ ᾽ ᾽ 8. ἐδ δὲ ᾿ ᾽ 
ἀνδρῶν ἀαριστα μεν τὰ σώματα εχοόοντας, εὐτακτοῦυς Οε Και εὐυο- 

, .Ψ πλοτατους 
, α 

τοιούυτῶν δέοιντο συστρατιῶώτων. 

Καὶ ᾿Αγησίλαος μὲν δὴ περὶ ταῦτα ἣν. ὁ δὲ ᾿Αγησίπολις [18] 

ἢ ι ’ Υ « 

ὥστε τελευτῶντες οἱ Λακεδαιμόνιοι ἔλεγον ὡς 

εὐθὺς ἐκ τῆς Μακεδονίας προσιὼν ἔθετο πρὸς τῇ πόλει τῶν 
᾽ , Ν Ὅ“ " ᾿ Α " Α ς " “- ’ “- 

Ολυνθίων τὰ ὅπλα. ἐπεὶ δὲ οὐδεὶς ἀντεξήει αὐτῳ, τότε τῆς 
ὯΟᾺ θί ε ἣΧ ζυ "δή Α ᾿] » δ “Ν 

υνσιᾶς εἰ τι υπολοιίιπον ἢν ε ηου καὶ Εἰς  ΤΟοΟς συμμᾶχι ας ιἰὧν 

αὐτῶν ἔφθειρε τὸν σῖτον" Τορώνην δὲ καὶ προσβαλὼν εἷλε 

πυριφλεγὲς λαμβάνει αὐτόν. ὡς δὲ πρόσθεν ἑορακότα τὸ ἐν 
Ἄ ,ὔ “ Δ 7 ς ν ,᾽ 3. γι ὅν ἊΝ “ 

φύτει του ἰονυσου ιεροὸν ερως αὐτὸν ΤΟΤ εσχε Τῶν ΤΕ σκιε- 

Δα] αναγθηΐ. Θυοά 46 ἸΔΓΡΊΟΓΘ νἱοΐα, 
410 ΟΡ 18 6ϑ88ΐ 118, 411] σα ΤΠΠΪΟΙΒ ΘΧΘΓ- 
οἸδα ]ΟἸθιι5 58 ἀαβαπί, Ροϑβιμ δα ἢ.]. 
ΝΥ οἰβκιίαβ, 8] ητιπ δϑῦ οἵ ρου ηθί δα 
αἰῃἰοίαβ, ΠῸῚ δα τη] ιζατα ΘΧΘΥΟΙ]8. 
5ΟΗΝ. ΒΚ᾽Ὶ εἰς ἱκανὸν αἸοίατη {που 
αὖ ἐφ᾽ ἱκανὸν, 6ΟΠ]16185 τὰ ἐπιτήδεια εἰς 
ἱκανόν. 

ὁπόσοι---ἐθέλοιεν] Ηξος νογθὰ ροβί 
ψΈΥθΌτη διεκελεύετο ΓΔΠΒΡΟΠΘΓΘ Ππ0 6 
Μοτῖιβ, 41 ἴῃ βϑηΐθηΐζα ἰοίϊι8. 106] 
Ἠδοβϑιῦύ. [τρΡΥ]Π}18 (6 Β6η81 ΕΓ ΠΟΤ ΌΓΤΩ 
ξυσσίτιά τε αὑτῶν κατασκευάζειν αα- 
Ὀιαῖ. Μοάιιβ 6886 νἹθῦασ 8] }1Ο]6 6] 
δ σΟΠΟΙ Δ 61 5101 ΒΟΟΙῸ5. οἵ δσΪςο8 ; 
ΠΌΟΓΙΙΠῚ ΠΌΙΊΘΥΙΠῚ ΤΩΔ]ΟΓΘΠῚ τ 6χ- 
Β811168. 5101 σοΙῃραγαγθηΐ ορίαραΐ Αρδ8ὶ- 
Ιαβ. Μιαθῦαν ᾿ρσιτγ 605. ΟἸΏΠ68, αὶ 
ΔΙΩΙΟΙ 186. τι οΟρ ΠΔ[ΟΠΙΒ οδιιδᾶ 86 6χ- 
Β11165 ΘΧΙουαηΐ αγ0 6, ΤΟΙ Πτι1556, ΘΟΒΟ 16 
ἴῃ ΔΥΠ8Β ΘΧοιοϊΐαββθ δίχιιθ ΟΡ θι8 
ααοσαπαᾷθ τηθο {πν1586, τὖ Ππη6- 
ΓΙ ΘΧϑαϊατὰ διιρογοῖ. [πηρΡΘΓΆ586 
δος ρᾳΐο οἵ βιιαβίβ86. ΠΟῚ 501ππῈ 6Χ- 
ΒΆ]Π1|01ι5, 8564. οὖ τη] 0118 8115 ΑρΘϑ1- 
Ἰαιτη. ΝΊτηΙΒ ΟὈβοθ ἢξθο τη 6 
Χοπορμοη. Ιοάογυβ 15» 10: Ἑτέραν 
δὲ δύναμιν ἐπὶ Φλιουντίους ἐκπέμψαν- 
τες καὶ μάχῃ νικήσαντες ἠνάγκασαν 

ὑποταγῆναι τοὺς Φλιουντίους τοῖς Λακε- 

δαιμονίοις. τα] ΝΥ 6586] ηρὶα8. ραΐαθαΐ 
ΟΥΑΙ ΠΟΘΙ ΓΟ πὶ ἃ ΠΙΟΘάΟΤΟ ροτίατθα- 
ὕατη 685886.0. Μειηογαΐ βηϊτη ἢἰς οχρθ- 
ΑἸ ΠΟ ποτ πᾶπς οὐπὶ ΟἸγ ΗΓ ΐαοα 580 
ΟἸγπιρ. 99.» 2; 4088 ἰατηδη ροϑβί ΟἸγη- 

{Πἰᾶσαπὶ ΑρΘΒΙΡΟ] 18 ΘΧρθα ΠΟ ΘΙ 
ἰαοία ἔαϊθϑδθ νἱἀθίαν Δ Θββϑ!ηρὶο 6 
ΧΟΘΠΟΡΒΟΙΙΒ ἸοοοῸ ΠΟΒίΤΟ. Οιερϑίο- 
Π6ΠῚ ἢᾶΠοΟ ΔΟΟ ΓΑΙ 85 (ΥΓΔΟίΔ ὈἸΤητι8 ἢ ἴτἃ 
86 5. 25. ΘΗΝ. 

δέοιντο] δέοιν Κ΄. 
18. εὐθὺς 1,Θοποϊανα5. ΓΑΛΌΤΙ εὐθύς 

τε. (Οὐὐπῇ. νὯΓ. ΒΟΙΡΟΓΘΘ 5; 2. 20. 
Μακεδονίας] Λακεδεμονίας Εἰ. 
ἔθετο] ἔθεντο ὶ. 
τῇ πόλει] τὴν πόλην Ἐ.. 
τῶν ̓ Ολυνθίων οἵη. Ὁ. 
αὐτῷ Β.Ν. αὐτὸν Τὰ. (ὑδίο.] αὐτῶν. 
τότε τῆς ̓ Ολυνθίας εἴτι ὑπόλοιπον ἢ ἢν 

ἐδήου καὶ εἰς τὰς συμμαχίδας ἰὼν αὐ- 
τῶν βογναγαηῦ Β.}).1.Ν., οτα. σδίρυ!. 
“««Οὐηξ, Βαρτα ᾧ. 3: Εἴ τι ὑπόλοιπον 
εἴη εἰργασμένον, φθείροι.᾽ 5ΟΗΝ, 

α 

᾽Ολυνθίας] Ῥοβὲ μος τὰ ὅπλ ἀεἸεύ Β, 
καὶ] καὶ Θέρμην ΚΝ. καὶ Τορώνην δὲ 

[τυβίτα ΓΘ πον ]8. 
10. πυριφλεγὲς] περιφλεγὲς ΕΝ, 
πρόσθεν Β.1)..ν. (Οὐεἴει! πρῴην, 

Οοηΐ. νϑΐ. βουίρίπιντο δρυᾷ Ρ]αΐοῃ, 
ΟΠ Αγ. Ρ. 1 

ἑορακότα] ἬΝ δωρυθν 
» τὰ ᾿, 

᾿Αφύτει] ᾿Αφυ Ν΄. Αφυτις πόλις 
, ͵ μ! 

Παλήνης" μέμνηται Θουκυδίδης ἐν α 1. 
ἴῃ ἤπθ ραρὶπο. ““ Ρ] αἰ ατοιβ (6 Πγ- 
ΒΔΠΟΙῸ ΠαΙγαῦ Ὁ, 20: Πολιορκοῦντι 

" ΄ » ,ὔ ΄ » , Ἁ 

τὴν τῶν Αφυταίων πόλιν ἐν Θρᾷκῃ κατὰ 
τοὺς ὕπνους παραστῆναι τὸν Λμμωνα, 
διὸ καὶ τὴν πολιορκίαν ἀφεὶς, ὡς τοῦ 
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΄. Α ΄-ι ΩΝ Α ὄχ, τῷ δά ᾽ 

ρῶν σκηνωμάτων καὶ τῶν λαμπρῶν καὶ ψυχρῶν ὑδατων. ἐκο- 
᾿ 3 " “- Π] “ Ψ Ψ ς ὃ “ . ε Ὁ 

μισθη μὲν οὖν ἐκεῖσε ἔτι ζῶν, ὅμως μέντοι ἑβδομαῖος ἀφ᾽ οὗ 
»᾽7 »᾽΄ ΄- ε - ᾿] ,ὔἅ Α » - Α . ᾽ὔΊ 

ἐκαμεν ἔξω τοῦ τεροὺ ἐτελεύτησε. καὶ εκεῖνος μὲν εν μέλιτι 
4 -Ό΄΄. -΄.. --Ο 

τεθεὶς καὶ κομισθεὶς οἴκαδε ἔτυχε τῆς βασιλικῆς ταφῆς. 
“- - λ , " ε 

20 ᾿Αγησίλαος δὲ τοῦτο ἀκούσας οὐχ ἣ τις ἂν ῴῷετο ἐφήσθη ὡς [20] 
“ ’ ς Α Α " Α " ’ Α ’ 

ἀντίπάλῳ, ἀλλα καὶ ἐδάκρυσε καὶ ἐπόθησε τὴν συνουσίαν. συ- 
“ . " Α - τ “ 3 ΄“ Φ 9 οὺ - ε 

σκηνοῦσι μὲν γὰρ δὴ βασιλεῖς ἐν τῷ αὐτῷ, ὅταν οἴκοι ὦσιν" ὁ 
ι μ᾿ ’ ᾿ . κ κι κ ᾿ 

δὲ ᾿Αγησίπολις τῷ ᾿Αγησιλάῳ ἱκανὸς μὲν ἣν καὶ ἡβητικῶν καὶ 
΄- κ “ “-Ο.᾿ ’ὔ; ', ω Ἁ κ 

θηρευτικῶν καὶ ἱππικῶν καὶ παιδικῶν λόγων μετέχειν" πρὸς δὲ 
Α - Ἁ ΄- ’ “ 4φ. ἃ 

τούτοις καὶ ὑπηδεῖτο αὐτὸν ἐν τῆ συσκηνίᾳ, ὥσπερ εἰκὸς πρεσ- 
Α͂ Α Α ’ ο ᾿] ’ ’ 

βύτερον. καὶ οἱ μὲν Λακεδαιμόνιοι ἀντ᾽ ἐκείνου [Πολυβιάδὴν 
ες Α ος Α κ ΕΣ ᾿] Ἶ 4 

ἁρμοστὴν ἐπὶ τὴν "Ὄλυνθον ἐκπέμπουσιν. 

Ὁ... 9] Ὁ δ᾽ ᾿Αγησίλαος ἤδη μὲν ὑπερέβαλε τὸν χρόνον, ὅσου ἐλέ- [21] 
3179- γετὸ ἐν τῷ Φλιοῦντι σῖτος εἶναι: τοσοῦτον γὰρ ἐγκράτεια 

γαστρὸς διαφέρει ὥστε οἱ Φλιάσιοι τὸν ἥμισυν ψηφισάμενοι 

σῖτον τελεῖν ἢ πρόσθεν, καὶ ποιοῦντες τοῦτο. τὸν διπλάσιον 

22) τοῦ εἰκότος χρόνον πολιορκούμενοι διήρκεσαν. καὶ τόλμα δὲ[22] 

ἀτολμίας ἔσθ᾽ ὅτε τοσοῦτον διαφέρει ὥστε Δελφίων τις, λαμ- 

πρὸς δοκῶν εἶναι, λαβὼν πρὸς αὑτὸν τριακοσίους ἄνδρας Φλια- 
ε ᾿ “ἤχου , κ ῇ Ἶ, -Ἔ 

σίων ἱκανὸς μὲν ἣν κωλύειν τοὺς βουλομένους εἰρήνην ποιεῖσθαι; 

θεοῦ προστάξαντος, ἐκέλευε τοὺς ᾿Αφυ- 
ταίους "Αμμωνι θύειν. Ἐδάθηη {γδα!ΐ 
Ῥδιιβδηϊαβ 9, τδ8, 4. Οοηΐ. δι ΤΠα- 
ογα!άοπι τ, (4. »ΈΟΗΝ. 

τῶν τε] τῶν 
σκηνωμάτων Ἐ. (ιουὶ σκηνημάτων. 

Οοηξ. δίθρῃ. 68. ἴῃ αἰταααθ ἔουτηᾶ. 
ὅμως μέντοι 8110], αὐ ἴῃ ΑπδΌ. 2, 4, 

223, οὕ 1ἴὰ πι μέντοι ἀηΐοορααί, 1 Πη1- 
ἸΠ6Γ ΟΥὐτορ. 2, 3; 22. ὥ'βα σοΙηραΙα 
Τπ 08} ἢ. τὸ ΒΟΗΙ͂Ν: 

ἐν μέλιτι] Αροϑ]αῦση ἃΠη1ο], σποα 
Τη68] πο Ὠαρθδηΐ, οοτὰ οἰγουτηξιαθ- 
γιιηΐ, αἴαθ ἴα ἀοτηττ τοι ]θυιιηῦ, 
γΓΘίθυθηίθ (ὐὐσηθὶο Ναροίθ Ἂ. ὃ. 
5ΟΌΗΝ,. 

20. ἀντιπάλῳ] ἀντιπάλου Α.Ο. ΑἸά. 

Οὐοηΐ. 4, 7, 5. 
ἀλλὰ καὶ Β. (ὐδίο:1 ἀλλά. 
ἐπόθησε] ἐπένθησε Α.Ο.Ε. ΑἸΑ., 

σου ϑηΐο 1. 
ἱκανὸς ἱ ἱκανὸν ΑἸά., σογτ]ρσθηίθ 1. 
ἡβητικῶν] Οὐ ἰδ] απρτιπαν ἃ παι- 

δικοῖς, 46 αιθιι5 ν. δα Αρθ81}. 8, δὲ 
5ΟΗΝ, ἄμε Ραϊοί ἡβητικός. 

παιδικῶν] παιδευτικῶν Ε. 
Πολυβιάδην) ΒοΙ] πὶ ἄπο Αρεβιρο- 

1146 σοδύστη ἰἴα πατταΐ ΠΟ ΟΥτΙ5 15» 
2: Οὗτος δὲ καταντήσας εἰς τὴν τῶν 

᾿Ολυνθίων χώραν καὶ παραλαβὼν τοὺς 
προὐπάρχοντας ἐν τῇ παρεμβολῇ στρα- 
τιώτας, διεπολέμει πρὸς τοὺς ἐγχωρίους. 
οἱ δὲ ᾿Ολύνθιοι μεγάλην μὲν μάχην οὐ- 
δεμίαν κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν συν- 
εστήσαντο, ἀκροβολισμοὺς δὲ καὶ βρα- 
χείας συμπλοκὰς ποιούμενοι διετέλε- 
σαν, καταπεπληγμένοι τὴν μετὰ τοῦ 
βασιλέως δύναμιν. Μοτγίοπιη ἀοὶπα8 
ΑΙΡΟΒΙΡΟ]Ι5. α. 22. δα ΟἸγρ. τοο. 
ΔΠΠΊΓΩ 1. γοΐοστύ. ΒΟΉΝ. 

21. ὑπερέβαλε] ὑπερέβαλλε Δ.Β.Ὁ. 
5." 

ὅσου] ὅσον Α]ά., οοΥγτΙσοηΐθ 1., ἃπι- 
Ὀῖστια Β. 

τῷ Φλιοῦντι] τῇ Φλιοῦντι Α. 
ψηφισάμενοιῦ] [ΔὈτὶ συμψηφισά- 

μενοι. 
22. πρὸς αὑτὸν] πρὸς αὐτὸν (ΟΕ 

πρὸς αὐτοὺς Β.1)..1.ν. (Οὐοἰοεϊ μεθ᾽ 
ἑαυτοῦ. 



379. 
Ἁ κ Ω ’ Α 

ἱκανὸς δὲ οἷς ἠπίστει εἴρξας φυλαττειν, ἐδύνατο δὲ 

ΣῪ. ΘΑΒΙΤΙΠΣ 900 

" ᾿ 
ΤΟ ΤῸΝ 

Ἁ μι ’ Ἁ ΄ι 

φυλακὰς ἀναγκάζειν τὸ πλῆθος ἰέναι καὶ τούτους ἐφοδεύων 
Α ; ’ Α β ᾿ κω ΑἉ « Ἀ ΝῚ 

πιστοὺς παρέχεσθαι. πολλάκις δὲ μεθ᾽ ὧν εἶχε περὶ αὑτὸν καὶ 
᾿- ες ’ὔ , “- 

ἐκθέων ἀπέκρουε φύλακας ἀλλοτ᾽ ἄλλη τοῦ περιτετειχισμένου 
,ὔ " Α ’ ξ 5“ » » ’ ’ “- 

23 κύκλου. ἐπεὶ μέντοι οἱ ἐπίλεκτοι οὗτοι παντα τρόπον ζητοῦντες [3.1] 
Ἢ “ “ 9 “΄“ ’ 9 ’ Α ’ Ἀ 

οὐχ εὑρισκον σίτον εν τὴ πόλει, ἐκ τούτου δὴ πέμψαντες προς 

τὸν ᾿Αγησίλαον ἐδέοντο σπείσασθαι πρεσβείᾳ εἰς Λακεδαίμονα 

ἰούση" δεδόχθαι γὰρ σφίσιν ἔφασαν ἐπιτρέπειν τοῖς τέλεσι τῶν 

24 Λακεδαιμονίων χρήσασθαι τῇ πόλει ὅ τι βούλοιντο. ὁ δὲ ὀρ- 
Α Φ 57 ς Ἀ ΕῚ ’ ’ Α Ἁ Α ΕΣ 

γισθεὶς Τ1ι αἀκυβρον αὐὑτον ἐποιοῦὺυνς πέμψας μεν σβος τοὺυς Οικοι 

φίλους διεπράξατο ἑαυτῷ ἐπιτραπῆναι τὰ περὶ Φλιοῦντος» 
9 ’ Η ΄σ΄ “- Ψ .» ς ’ «ἵ ; 

ἐσπείσατο δὲ τῇ πρεσβείᾳ. φυλακῆ δ᾽ ἔτι ἰσχυροτερᾳ ἡ προ- 
" Ἃ δ΄ ὃ " -“ ᾿] ΄ι ’ὔ " Φ 

τερον εφύλαττεν, ἵνα μηόεις τῶν εκ τῆς πόλεως ἐξίοι. ομως 
“ . 

μέντοι ὅ γε Δελφίων καὶ στιγματίας τις μετ᾽ αὐτοῦ, ὃς πολλὰ 

ὑφείλετο ὅπλα τῶν πολιορκούντων, ἀπέδρασαν νύκτωρ. ἐπεὶ δὲ 
᾿ ᾽ οἱ ᾿ . “ ε ’ . ’ 
ἧκον ἐκ τῆς Λακεδαίμονος ἀπαγγελλοντες ὅτι ἡ πόλις ἐπιτρέποι 

, - ἐς Ξς 
᾿Αγησιλάῳ διαγνῶναι τὰ ἐν Φλιοῦντι ὅπως αὐτῷ δοκοίη, ᾿Αγη- 

Α δ᾽ ΕΣ ’ κ ΒΩ “ι ,ὔ 

σιλαος δὴ οὕτως εἔγνω, πεντήκοντα μεν ἄνδρας των κατεληλυθο- 
Ἷ Α “ ͵ ων Α ς κ Ἷ 

των, πεντήκοντα δὲ τῶν οἴκοθεν πρῶτον μεν ἀνακρῖναι ὄντινα τε 
“σ᾿ Ω ΄σ ’ Α [2 ν - ᾽ 5. Ὃς ᾿ Ἁ 

ζῆν εν τη πόλει καὶ οντινα ἀποθανεῖν δίκαιον Εἰἢ ΕεΕτειτα δὲ 

’ὔ - .] «ἃ ’ὔ ὃ 

νόμους θεῖναι. καθ᾽ οὺς πολιτεύσοιντο ἕως δ᾽ ὧν ταῦτα δια- 

πράξωνται, φυλακὴν καὶ μισθὸν τοῖς φρουροῖς ἕξ μηνῶν κατέ- 

εἵρξας] εἶρξαι ὰ. (ὐφίοι εἴρξας. 
ἐδύνατο ᾿ὰ. (ὑδίεου! ἠδύνατο. 
ἀναγκάζειν οτη. Υ. 
ἐφοδεύων] ἐφοδεύειν δ 
αὑτὸν] αὐτὸν Β.}). 
καὶ ἐκθέων] (Ὀὐρυΐαῖη ἃ ΜΟΙῸ 8ε- 

ΟἸαβατη δα δηΐθυιοσα γουθᾶ πολλάκις δὲ 
τούσδ θπάδιη οθῆβθο. ὅΟΗΝ, 

ἀπέκρουε φύλακας) ΑΙ] φυλακὰς 
Βουιθαηΐῦ. [Θοποϊανιβ νου:  ϊαοία 
δι ρέϊοηθ ἠοδέζιην δωοιυθδιίογος αἰταδ 
αἰλδδὲ ὁ απιδιίιι, χιο οἱγοιηνναϊαξιηι 
ογαΐ ορρίαάμην, αοέιγδαθαί. Μαγατη 
ἴΐα Βουιρύαπι) ορογίαῦ τοὺς τῶν πολε- 
μίων φύλακας. (ὑετῖα τοὺς α6εϑθ. 
5ΟΗΝ, Θμυἱ τη8]6 δα αἸἀθγαῦ. 

23. ἐπίλεκτοι) ϑιαπί γθοθηΐ, 4105 
δηΐρα αἸχογαΐ τοὺς περὶ τὸν Δελφίωνα. 
Εὺὶ ραν ΤΠ ΙΡΏοη. ρυποθρ5 ἴαο- 
ὉΙΟΠ5 σΟΠίγα 6. 5ΟΗΝ,. 

ὡητοῦντες Β.1).Ε.1. ν. (ὐδίοσὶ ἐπι- 
ζητοῦντες. 

ἐν τῇ πόλει] ἐπὶ τῇ πόλει ΑἸά. 
πρεσβείᾳ---ἰούσῃ ΕῪ. Ῥοτίαβ. [ΓΔΡΤῚ 

πρεσβείαν---ἰοῦσι. Οὐοη. 5. 24: Ἔ- 
σπείσατο τῇ πρεσβείᾳ. (ΗΝ. 

φυλακῇ---ἰσχυροτέρᾳ Β.1).Ν. Οε- 
[611 φυλακὴ---ἰσχυροτέρα. 

ἐξίοι Β.(.1).1}., σοτγθοίαβ ἴῃ ᾿ο γᾶ 
. ΕΝ. Οὐδίει ἐξίῃ. 

ὅ γε]γεὸόν. 
ἀπέδρασαν) Ἦοο εδβΐ : ποσίιι αρτοδ8ὶ 

ΔΥΙΩ8 ΤῊ] τιηΠ}Ὶ ἃηΐθ οαβδίτα ΑΡρ68114] 
Ροβιία βαρίγδοία βθοῦπη δβίαογαηΐ 
δα οναβοσδηΐ. 5ΟΗΝ, 

25)... ἧκον) ἦσαν ΔΙ πονς, ΑἸα 
σοΟΥΙσοηΐο 1. 

ἐπιτρέποι ΡΒ. ΕΝ, Οὐρίου 
τρέπει. 

δὴ] δὲ Β5Ο.Π ΕΟ. 
ἔγνω] ἐπέγνω (Ὁ. 
ὅντινά τε Β.(.).Ε.1. (ει. ὅντινα. 
δίκαιον] Κ΄. ΝΙΘΌαἢν. ὅϑὅομο], δύ. 

γ0]. 2,.Ρᾶγί,:2,. »..265. 

᾽ 
επί“ 

[24] 

[25] 
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΄ Α , Α Α [2 " ΄- Α δὲ 

λιπε. ταῦτα δὲ ποιήσας τοὺς μὲν συμμάχους αφῆκε, τὸ ὁὲε 
Ἁ "ὔ . , Α Ν Α Α Φ ΄ »" 

πολιτικὸν οἴκαδε ἀπήγαγε. και τὰ μεν πέρι λιοῦντα οὕτως 
3. 5 ,ὔ " " κ κ 4 19 κ 

αυ ἐπετετέλεστο εν οκτω μῆσι Και ενιαυτῳ. 

τὸ δὲ πολιτικὸν] τὰ δὲ πολιτικὰ Υ͂. 
τὰ μὲν] τὰ Ε΄. 
οὕτως αὖ ἐπετετέλεστο)] Οὐοηΐ. Ρ, 2, 

το: Καὶ ταῦτα μὲν αὖ περὶ Φλιασίων 
φυγάδων ἐπέπρακτο. 

ὀκτὼ μησὶ καὶ ἐνιαυτῷ] [1ΙΟάΟΥΙΒ 
15» 10. 810 ΟἸνΙΏρΡΙΔ 185 99. ΔΠΠῸ 2. 
τηθτηογαῦ ΘΧρΘα! ΠΟ Π6 πὶ οοηΐγα ΟἸγη- 
[Π108, δἰα 16 βύατ! πη 5] αΠρῚ{ Δ] ΓΘΓΆ ΠῚ 
ἴῃ ῬὨ]Ιαβ105 βαϑοθρίαμπμ, δααϊΐαιιθ γὸ- 
σαπη Εὐραγ ΓΔ ΠΟΥ ΠῚ αἰἸβοϊα ατὴ ΟἿ) Π88 
1Ρ888 δάνθιβιιϑ (ἀστόθοαβ ἈΥΡ65. ΘΟη Γᾶ 
Ῥδοῖδθ. σοτητηιηθ ἔορατιβ βιιβεθρίαβ θχ- 
ΡϑαϊΠοηθ85 οτΐατη. (ὐοηίτα 1) οάνν 1118 
Θυτησιιθ βθαιίιβ ΟΥ̓ Θββθ]]ρῖτβ ροβίο- 
ΤΊΟΥΘΙΩ ἰδοιπιπύ ΑρΘΒΙΡΟ 415 τη ΟἸγη- 
[Π105 δχρβαϊοπθ δἰΐθγαπὶ Αρθ8118] 
σοηίγα ΡὨ]]Α8105 βυβοθρίδῃη, 60 118] 
ΔΥρατηθηΐο, σα Χοπορῃοη 8. το. 
Ὠδιγαΐ ῬὨ] 1 5105 ΑρΡΘΒΙΡΟ]Ιη Θχθαηΐθῃ 
σοηΐτα ΟἸγηὔ105 ρθοι 118 ργομίθ δἷ- 
46 δου θυ αν]85886.. Αρθβιρο] 15 
δαΐθπη ΘΧΡΘαΙΠΟΠΘΠῚ 'ρ86 [)1ΟαοΥτι8 
6. 22. ἴῃ ΔΠΠ.ΠΊ 4. ΟἸΥΠΊΡΙ 8415 90. 
σοπηίαμ. [Ιἴἀχὰθ ον 6}15 ἀρραγὰ- 
ἴὰτη 6111 σοπίγα ΡὨ]ἸΑ5105 σΟΥΓΘ ΠῚ το- 
{110 Δα ἤπθη) Δπηὶ πὰ} 5, αὰο Αρθβὶ- 
ΡΟΙ15. οσοπίτα ΟἸγΠΙΏϊο5. οχιΐ, οἵ 586- 
ααρηΐο ἀδηηιπη νογθ ΟἸντηρίδα!]8 τοοξ. 
Αροϑι]αιιπι οχὶϊββθ οπῈ Θχογοῖία ρμὰ- 
ἰαῖ, αἴαιιθ 1Π ΟὈΒΙΙΟΠΘ ΘΟΠΒΙΙΠΊΒΙ586 
ΔΏΠτιΠι οὖ Οὐἴο ΤΠ6η868, Δα θο΄τι6 ρ6Γ- 
ΤΓΆΧΙ856 ἀϑαπθ δα δηηθτη 2. ΟἸντα- 
ΡΙδα18 τοο. Ἀρθβιρο α]θ τηουίθῃ 
1056 οὰπὶ )᾽οάοτο σοηία]ΐ ἴῃ ΟἸντη- 
ῬΙΔΙ5. Τοῦ. ΔΠητΠῚ 1. Βθεοίθ ἢξθε 
ΨΙΓΙ ἀοοί! πηοπαθγιιηΐ, Θχρθα! ΠΟ πθιη 
σοηΐνα ΕΉ]]αΒ105 ϑυβοθρίδμη [αϊβδο ἃ 
Πιοάοτγο τϑίθυτὶ δα δηη. 2. ΟἸγμρὶδα. 
0909. δογαπι ΠιοαοΥ 8 ΘΕ] Π| ἢϊο πηο- 
ΤΟΙ Β1Ό1η Βθοιἴιϊι5 δϑύ, αὖ Γ65 ἸΏ ]ΟΘΙη 
ΘΟΠΉΘΧΔ8, 564 (ΘΙ ΡΟΓΘ Δ] 110 αἸνΊΒ88, 
ἸΠΡΤΙΠῚ1Β. ΤΠΪΠΟΙῚΒ ΤΠΟΙΠΘΏΪΙ, ΟΥ̓ΑΙΟΠΘ 
σοηαηρογοῦ, [ΒΟ] αἸατη ΓΘΡῚΙΠ ΟΥ̓πι τα 
εγαΐ, ταῦ νἹ ἀθία, 60 1080 θιηροῦθ απο 
ΘΧΒ.]65 ἀρ ΤΟ ΠΟ 08 ΘΠ Π86- 
ΓΟὈαηΐαν (6. οἰνιθι8 5118, ΠΑΙΥΔηΐΘ 
Νοβίγο Ὁ. 2, 8. 8 8664., ΄αθ8 οᾶ- 
ννῈἾ]5. τϑοῖθ ἴῃ ΔηΠππ 2. ΟἸγταρὶδα. 
00. σοηζ] 1586. νι ἀθαισ. ἈΑρΘΒΙρΡΟ] Ϊ5, 
σαυδιπάϊι δαάξα! ΓμΔοθαθοπηοηθ [ἀν ἢ 8 
ῬΆ] Ια 5115, ΟὈΒΌ]1586 νἹ θῦμα ΟΠ τι5 
Ῥδ] Πα ἀθοθυπθυθίαχ σοηίζα 608; 868 

ΟἸΠῚ ὈΥΙΠ.ΠῈ 1116 οχϊοσαῦ σοπηΐίτα Ο- 
Ἰγῃίμιοβ, θχϑϊθβ ἄρϑβιδο οἵ ΕΡΠΟΥῚΒ 
ΡΥ βιι βουαηῦ αὖ ἀττῆὰ οἤἴδγγθηί σοη- 
{τὰ Ῥδίτ Δ πὶ 58 πη. Αἴχαθ ΘΟ ΔΠΠῸ 
ΘΧΙΒ886. Αρθβ]αθπη οοηΐγτα ΡὮ]]Δ5105, 
ΠΟ Βθαποηΐθ ἀθιηθμῃ, αὖ νο]αϊ [)οα- 
γγ6}}85 ἀοιηοηδβίγας οἰαυββίτηθ Χοθπο- 
Ρῇοη, 4] οορίδιη πδγγαϊοηθῖη (8 
ΑΡΘΒΙΡΟΙΙ8Β. Θχρθαϊομπθ 1πίθυγατηρὶξ 
Θχρθαϊοηθ Αρθϑῖϊαὶ ἴῃ ΡὨΠ]ΠΔΒΙο8 ; 
6]ὰ8. γ6ΙῸ 1η|{1ἃὰ ἈΌῚ ΘΠδΙγανἹΐ, 60η- 
πππδὺ ΑΡΘΒΙΡΟ]1415 ἸΠρΎΘΒϑατη ἴῃ ἴθγ- 
Τὰ ΟἸνΠΌΠΙΟΥτιτη, 6] Βα 18. τηουΐθιη 
ηδγΓδῦ ; ροβῦ δῆς τϑαϊξ δα Αρϑβϑιδιιπη 
οὐ τ ΡΠ βου π ΔΌβοΙν. ὅ8εα ἀθ 
ΙΡ80 βἤδπη Αρθβιρο δ Δῆπο. 400 
σοηΐτα ΟἸγΗΓΏ]οΟ5 Θχ!, ΒΟΓΙΡΈ]115 τη !- 
ὮΙ Ὠφογοῦ. 'δ]θυῖϑθ βοοθβϑὶῦ 18. ἴῃ 
6111: Δαπηϊ ἰβύγαί!ομθ. ᾿Γ ]θαί1ο ααΐθσα 
οὐράθιη Πιοάογιβ ἴῃ ΟἸγτηρὶδα. 99. 
ΔΠΠΠῚ 2. Θχθαηΐθπλ, 50 ]Π1οοῦ 580 
εοβδίδίοση, οοπία!. Ηπϊὶς ΑρΘΒ1Ρ0}15 
81 Θοάδθιη 8ΠΠ0 επσορββιῖ, ᾿Ἰπθηΐθ 8ῃ- 
ΠΟ 4. ΟἸγιηριδα 18 99. ἔδοῦαπι [πουϊί. 
Δ ΥαΙη ὭΘΒΟΙΟ 8 ἀρραγαῖτιβ σΟρΙ Γι Τα 
πη] οσιπὶ οοπίτα ΟἸγΠΙΏΪϊοΒ ἀποθπάα- 
ΤἼΙΠῚ (8 ΠῈ ὈΓΟΝῚ [ΘΠΊΡΟΥΘ ΡΘΡΠΟΙ ροΐα- 
οὐ, α16ΠΔ ΧΘΏΟΡΠΟΙ 1086 6. 2. ᾧ. 8. 
τηθιηογαί. Νονὶ ἰδιῆθη ΔΠΠῚ ἹΠαΙΟ τα 
ΠΟῚ ΔΡροϑαϊ ΧΘπορΡΠΟη ΑρΘβΙρΟ 15 
δχρθαιϊοηὶ. Νδο ᾿ΐθγαμα νἹᾶθο απο- 
τη 0 ΑΡρΘΒΙΡΟΙΊΒ, 51 δοάθιῃ δῆῃο 18- 
Ἰδ 196. ̓ ῃ Ὀ6110 σογθηο βασοσβϑιῦ, ρὰ- 
ΓΆΓΘ ΠΊΔ]ΟΓΘΒ ΘΟΡΙΔ5 δῦ ρθοιη 88 51π}}], 
ἀπσογο δχϑγοϊ πῇ ΡῈ Μαδοβθαοηΐδιῃ, 
ἈΡΤτ ΠῚ τηρϑβθ 6 (θ᾽ 846 πλ ΔΠΗ]) 
ναβίαγ ΠΟΥ μΘ Πα 16 Θχριρπαγο Ροΐα- 
δας Ἰηΐγα φοϑίδίβ ἰθιηρθβίαϊθμι ; Πᾶ͵α 
ἴῃ τπουθατῃ ᾿ποϊα}ῦ ΡγΟρΡύΘυ οοϑίδί!β ν- 
ΒΘ ηΐθ πῃ ἁγάοσθιη, κατὰ θέρους ἀκμήν. 
Αὐ βθηΐϊπη νϑῦὸ [)οάννθ]] 8. δχρθαϊο- 
ὨΘΠῚ] ΑΡΈΒΙΡΟΙΙαΙΒ. ῬΟΙ ποθ 8ΠΠΟΒ 
αἸἰβιύυαϊῦ, Ποη οἰν!]65 θὰ ΟἸΥΤΩΡΙΘΟΒ, 
864 παύαγαϊθθ, ἤῸς 0 ΔΓρΡΙΠΊΘηΐΟ 
Βα θΪΧὰ5 ΄φαοα Πιοάογιιβ τποτΐθιῃ ἃ- 
ΘΘΒΙΡΟΠ5. ἴῃ ΔΠηππ 1. ΟἸν ρα ]5 
τοο. τοῦ, ᾿πϑαπΐθηι 501Π1οοῦ.. Θγατη 
ΧΟΠΟΡἤοη ἢδς τϑαϊτατη ΑΡΘΒΙΡΟ 5 
ΘΧ ΡῬΓΊΟΥΘ ΘΧρθα!Π0η)6 ΤηΘΠ]ΟΓαΥΐ, Πθς 
ΠΟΥ͂ ΔΠΠῚ Αἰ θυ 5416 ΘΧΡΘΟΙΠΟΠΙΒ 
Βισιιαι σα ἈΠ] τὴ αὐ ἸΠἀἸο ται ρροϑαὶ : 
864 ἰαηθπτη 5. 10. ὡς δὲ πρώην ἑωρα- 
κότα εϑί. Ἀρβθβίρο δ ἸρΊΣ ῬΥΪΟΓΘ 
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26 [Καὶ ὁ [Πολυβιάδης δὲ παντάπασι κακῶς ἔχοντας λιμῷ τοὺς [26] 

᾿Ολυνθίους διὰ τὸ μήτ᾽ ἐκ τῆς γῆς λαμβάνειν μήτε κατὰ 
’ ς ’ .- ΕῚ - ΕῚ , ’ ᾿] 

θάλατταν εἰσάγεσθαι σῖτον αὐτοῖς ἠνάγκασε πέμψαι εἰς 

Λακεδαίμονα περὶ εἰρήνης. δ᾽ ἐλθόντες πρέσβεις αὐτοκρά- 
" ᾽ ’ ᾿ ἈΠ ΥΝ ι - κ᾿ "Ἢ , 

τορες συνθήκας ἐποιήσαντο τὸν αὐτὸν μὲν ἐχθρὸν καὶ φίλον 
- “Δ ΄- 

Λακεδαιμονίοις νομίζειν, ἀκολουθεῖν δὲ ὅποι ἀν ἡγῶνται καὶ 
ο - ΄ 

σύμμαχοι εἶναι. καὶ ὀμόσαντες ταύταις ἐμμενεῖν οὕτως ἀπῆλθον 
δ) 

οἴκαδε. 
- , ’ Ἁ 

27 ΠΡροκεχωρηκότων δὲ τοῖς Λακεδαιμονίοις ὧστε Θηβαίους μεν [2}] 
Ἁ Α ΕΣ Α ’ ᾿] 3 ᾿ ’ ον Κ 

καὶ τοὺς ἄλλους Βοιωτοὺς παντάπασιν ἐπ᾽ ἐκείνοις εἶναι, ἴ40- 
’ δὲ , ΄ι ΤᾺΝ , δὲ 

ρινθίους ὁὲ πιστοτάτους γεγενῆσθαι, ᾿Αργείους ὃὲε τεταπει- 
-“ω ἣς ἈΝ Α »᾽ ᾿ “- . Α ΄“- ζω Α ς 

νῶσθαι διὰ τὸ μηδὲν ἔτι ὠφελεῖν αὐτοὺς τῶν μηνῶν τὴν ὑπο- 
Ν ᾽ Ι ᾿ ᾽ ΄ ΄“- δ᾽ οἱ ’ 

φορὰν, ᾿Αθηναίους δὲ ἠρημῶσθαι, τῶν δ᾽ αὖ συμμάχων κεκο- 
’ ἃ Ω 3 - ͵ ΓᾺ σὰ ν 

λασμένων οἱ δυσμενῶς εἶχον αὐτοῖς, παντάπασιν ἤδη καλῶς καὶ 
υ - ς 5 ν᾿ ΤᾺ ς κ᾿ 
ἀσφαλῶς η ἀρχή ἐδόκει αὐτοῖς κατεσκευάσθαι. 

ΔΏΠΟ Αρῃγίπ ΟΡΡΌρΠα886. ΡΟΠΪΠΙΓ. 
Οτιαγ μαι βοῖο δΔῃ σϑούϊιβ Αρεβὶρο- 
1418. ὀχρθάϊο ἀηππᾶ ἀἸοθηάα οἵ ἴῃ 
ΟἸγΙρ δα 15 τοοῖξ. ἀμ η στη σΟΠΐογθηἃ 
δῖ. Αρββῖρο}1 4] ἀδθηΐαιθ ϑβιιοοθββι 
ῬοΙγθΙδά 68, οὐ] ΘΧρθα ΠΟ η 6 ΠῚ ἴῃ 
ΔΗΠΙΙΠῚ 1. ΟἸντΩρ Δ 15 τοο. σοπία 
ΠΙοάογιβ 15, 22. ᾿πθαηΐθιη 801]16θ ; 
αἴαιιθ βδοάθιη ΔΠΠῸ ΠδίμΓ8]1; ΠΔΠῚ 
[ϑ]οάοτιιβ δα ΡΟ] ΙΔ άθτη ἴῃ (θυ 
ΟἸγπηϊα οορίαβ 80 Αρθβιρο 6 11πῸ 
δΔαἀποίαβ τθοθρῖββῈ : Οὗτος δὲ παρα- 
λαβὼν τὰς δυνάμεις. Αἰυᾶγα͵ ΠΟῚ ογαΐ 
αποᾶ ἀαθιίατοῦ Π)οά 6] 8 ππατη μος 
ΘΟ(6Π1 ΔΠΠ0 8Π Βθαιθηΐθ (6 Π111ΠῚ ΨΕΓΘ 
ὈΘ]]τιτὰ ἔπους ἃ ῬοΪγ δ θ ρογβούατη. 
Νεο δηϊπηὴ Χϑπορθοη γϑαϊδαπι 688, 
Π66 ΒΙΌΘΓΠα, ἢ6Ο ΠΟνΆΠῚ ΘΧΡΘΩΙΠΟΏΘΙΩ 
ΘΒ ΒΘ] ΠΘΏΓ18 τηθτηογανῦ. (ὐθίθγατη 
Β6Ι]ατ οοηΐγα ΟἸγΗΓΏΪοΟ58 σϑβίμπῃ οατη 
ΑΙίθσΟ ἴῃ ΡὨ]Ιβῖ0ο5 βαβοθρίο οοη- 
Ταπρὶε οἰϊαπὶ ἰβοογαΐθβ Ῥαπορυτὶοὶ ο. 
35. 5ΟΗΝ. 

26. Πολυβιάδης] ΡΊυγα Δ 60 [δεία 
τρίεσί Ἰθϊοάοταβ 15» 23: Τὸν πόλεμον 
ἐνεργῶς ἅμα καὶ στρατηγικῶς διοικῶν, 

ἐποίει πολλὰ προτερήματα, ἀεὶ δὲ μάλ- 
λον εὐημερῶν καὶ πλείοσι μάχαις νική- 
σας συνέκλεισε τοὺς ᾿Ολυνθίους εἰς πο- 
λιορκίαν. τέλος δὲ καταπληξάμενος 
τοὺς πολεμίους προσέταξεν ὑποταγῆναι 

Λακεδαιμονίοις. ἐγγραφέντων δὲ τῶν 
᾿Ολυνθίων εἰς τὴν τῶν Σπαρτιατῶν συμ- 
μαχίαν, πολλαὶ καὶ τῶν ἄλλων πόλεων 
ἔσπευσαν εἰς τὴν τῶν Λακεδαιμονίων 
ἡγεμονίαν καταλεχθῆναι. Εἰχ ἨΪΒ ἸρΊδαΓ 
1η οΥρυθίαπαπιβ δϑῦ ἸοσΒ [θη Οβ  ΠΘΠ15 
ΒΌΡΓΑ Δἰ]αΐτιβ, 101 οϑί : Καὶ τὸ τελευ- 
ταῖον, ὅπως ἐβούλοντο, οὕτω τὸν πόλε- 
μον κατέθεντο, Δ ααθτη {Π|ρΙᾶπὰ5 Ρο- 
Ἰγθ18 15 ποιηθη μαρεί. 5ΟΗΝ, 

δὲ] δὲ δὴ Β.1. 
ὅποι Β.).Ε.ν. Οὐβίβλπ ὅπῃ. 
ταύταις ἐμμενεῖν ) ϑοτϊρύαγατη ΠΡτο- 

ΤΌτη ταῦτα τηπίαθαῦ [,ΘΟΠΟ]αν 5. ἴῃ 
τούτοις [στ ϑίθρ δ Π0]} διιΐ ταύταις. 
Αρςορηΐαμη οἰϊαπὶ νιυ]ραΐθθ ἐμμένειν 
τηπίανι. ΟΗΝ, 

27. τῶν μηνῶν τὴν ὑποφορὰν] Μ]ά. 
ΔηΠοῦ. 86 4, 7. 2 

ἠρημῶσθαι" ἐρημῶσθαι Υ. 
ἡ ἀρχὴ] ὥδΙΓΩΙΠΓΕΥ (6. βίας ΠΟΓΙΙΙΠῚ 

[ΘΠΠΡΟΓΤη Πϊοάοτιβ 15, 23: Διὸ καὶ 
κατὰ τούτους τοὺς καιροὺς πλεῖστον 
ἴσχυσαν Λακεδαιμόνιοι καὶ τῆς Ἕλλά- 
δος ἔ ἔσχον τὴν ἡγεμονίαν κατὰ γῆν ἅμα 
καὶ κατὰ θάλατταν. Θηβαῖοι μὲν γὰρ 
ὑπῆρχον ἔμφρουροι,᾿ Κορίνθιοι δὲ καὶ 
᾿Αργεῖοι, διὰ τοὺς προγεγονότας πολέ- 
μους ὑπῆρχον τεταπεινωμένοι, ᾿Αθηναῖοι 
δὲ διὰ τὰς τῶν πολεμουμένων κληρου- 
χίας ἠδόξουν ἐν τοῖς Ἕλλησιν. ΟΗΝ, 

Χ 
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ΚΕΦ. Δ. 

ΤΠολλὰ μὲν οὖν ἄν τις ἔχοι καὶ ἄλλα λέγειν καὶ “Ἑλληνικὰ 
“ ΄-“- 9 ’ Ϊ 

καὶ βαρβαρικὰ, ὡς θεοὶ οὔτε τῶν ἀσεβούντων οὔτε τῶν ἀνόσια 

Λακε- 
᾿ ε “5 ’ ᾽ ’ φ Ἁ , 

δαιμόνιοί ΜῈ γὰρ οἱ ομοσαντες αὐυτονομοὺῦς εασειν τὰς πόλεις 

᾽ “ ΄- ὸ “ Α Ν ’ 

ποιούντων ἀμελοῦσι" νῦν γε μὴν λέξω τὰ προκείμενα. 

Α 9 ’ ς ᾿ ’ ς 5 . “ ’ “ 

τὴν ἐν Θήβαις ἀκρόπολιν κατασχόντες ὑπ᾽ αὐτῶν μόνων τῶν 
“. Ὶ ΄“ ’ 

ἀδικηθέντων ἐκολάσθησαν, πρῶτον οὐδ᾽ ὑφ᾽ ἑνὸς τῶν πώποτε 
“.Ὄ ΄“ ,ὔ] ᾿ 

ἀνθρώπων κρατηθέντες, τούς τε τῶν πολιτῶν εἰσαγαγόντας εἰς 
Ἕ 

τὴν ἀκρόπολιν αὐτοὺς καὶ βουληθέντας Λακεδαιμονίοις δου- 
“ 4 ,- Α 

λεύειν τὴν πόλιν, ὥστε αὐτοὶ τυραννεῖν, τὴν τούτων ἀρχῆν 
« Ν ’ “ ’ Ε “ ε δὲ “-- 5 

ἑπτὰ μόνον τῶν φυγόντων ἤρκεσαν καταλῦσαι. ὡς ὁε τοῦτ 

ἐγένετο διηγήσομαι. 
’ “- 

2 ἫἪΝν τις Φυλλίδας, ὃς ἐγραμμάτευε τοῖς περὶ ᾿Αρχίαν πο- 
, 

λεμάρχοις καὶ τἄλλα ὑπηρέτει, ὡς ἐδόκει, ἄριστα. τούτῳ δ᾽ 

τ. κρατηθέντες] ἴῃ προ Υαπὴ οἱ α]- 
ἘΠΟΠΘΠῚ 816 ηδτὴ γϑαδοῦ! Ἰηζουργοίαϊαν 
Μοτιιβ, 41α ῬΥῸΘ]115 ΒεΘ 06 νἱοῦ! Γπουϊηΐ 
ΤιΔοθαφουη ἢ, Δάθοαπ κρατεῖσθαι ᾿.1. 
ΠΟ 6886 ποῖ. 5ΟΗΝ. 

πρῶτον] πρότερον τηδ]αὶΐ ὙΥ̓ ΟἹ τι8. 
5ΟΗΝ. Βνραβίτα. Ἠΐθτομ. 4, 2 : Καὶ 
τούτων πρὶν ἀπάρχεσθαι τοῖς θεοῖς, 
τοὺς διακόνους πρῶτον κελεύουσιν ἀπο- 
γεύσασθαι. Ατὐϊδίορῃ. ΒΡ. 55: Φέρε 
νυν κατείπω τοῖς θεαταῖς τὸν λόγον 
ὀλίγ ἄτθ᾽ ὑπειπὼν πρῶτον αὐτοῖσιν 
ταδί. ἘΠ᾿ ΒΙΠΔΠ]Π16Υ Δ] ποῦ]658 Ρ]αΐο. 

βουληθέντας ] βουληθέντες Ἐ. 
Λακεδαιμονίοις] Λακεδαιμονίους Ἐὶ. 
δουλεύειν τὴν πόλιν Β.Ο. ἘΚΈΙΝ. 

(ὐδίευὶ τὴν πόλιν δουλεύειν. 
ὥστε αὐτοὶ τυραννεῖν] (ὑὑτη Προ 

νοῦρθα δα ποιῃιηαίν πη Πα] τὴ τοΐθ- 
ΤΔηΐαγ, 564 Ρού8. δ δοσιιβαινιπι 
τοὺς, απ βοῖο δῇ σϑοίϊιιβ βου θα 
αὐτοὺς τυραννεῖν. ϑεα ΥοΙῆπ5 νὰ]- 
σαίατη ἀοίοθπαις. ΒΟΉΝ, ὅπ τπῇ- 
ἰνο ΘΟΠ]ΠποΐοΒ ποι δύ νη οἵ 
δοσιιϑαίψιιπη Ὠαϊγοῦ 1)οπηοβίῃ. Ρ. 435» 
26 : ᾿Αλλὰ ποῖοί τινες οἱ τὰ τηλικαῦτα 
καὶ τοιαῦτ᾽ ἀδικοῦντες ; οἱ νομίζοντες 
αὑτοὺς ἀξιόχρεως εἶναι τοῦ Φιλίππου 
ξένοι καὶ φίλοι προσαγορεύεσθαι. 
Ουοα ἀἰϊούμτη αυᾶδὶ Ῥγθοθββιβϑοί οἱ 
νομίζοντες ἀξιόχρεῳ εἶναι, αὐ Ὠἰς αὐτοὶ, 
αιδεὶ οἵ τε τῶν πολιτῶν εἰσήγαγον αὐ- 
τούς. 

τυραννεῖν )] Ροβί πος, Ποη ροϑβύ ἀρχὴν, 
Ἰϊὰ αὖ Ρυϑοθάαὐ τούς τε τῶν πολιτῶν 
εἰσαγαγόντας ---καὶ βουληθέντας---τὴν 
τούτων ἀρχὴν---ἤρκεσαν καταλῦσαι, 1] 1η- 

ἐεγραηχὶῦ ν Δ]ΟΚομαγ. δα Ἡτοαοί. ύ, 
9. ΟΗΝ. 

μόνων Ο.Ε. Οὐείοεϊ μόνον. 
2. Φυλλίδας] Φυλίδας Εἰ. 5ΕΠΊΡΘΟΓ. 

Φιλλίδας Β. βοηρεν. Φιλίδας Ν'΄. Βοιη- 
Ῥού. [ηἴἶτὰ 5. 4, Φιλλίδας Ο.Ἐ. Φι- 
λίδας Ἐ. 6, Φυλίδας Οὐ. Φιλίδας Εἰ. 
, Φυλίδαν (. Φιλίδαν Ἐὶ., τἱὖ 5. 8. 
ΘΙ ΠΟΥ ντιδύτι" 1ῃ σορποτηΐηθ ἀρ 
ῬοΙ]ΥθΙαπη 4. 77. 6 εἴα., ὉἈὈΙ ταϑυα- 
πάσχῃ Φυλλίδας. ““ ΡΙαίΑτοΠι5 Ῥο- 
Ιορ. ΟΣ Φιλίδας δὲ διεπράξατο τῶν 
περὶ ᾿Αρχίαν καὶ Φίλιππον γραμματεὺς 
γενέσθαι πολεμαρχούντων. ΤΠπογαι- 
ΠΈ68. 5.2. ΠΟΙΗΪΠδΐ Εὐρύμαχον εἴ Πυ- 
θάγγελον τὸν Φυλίδου. ψᾳθπὴ Φυλλίέδου 
ΒΟΙΙθ πα πιπὶ ραΐο. [1)6 δανεπία οἾτι8 
Αἰ μθηαθ Π1Π11] Ρ] αἴαγοθβ, 5θα οἰδτ 
Ὁ ΘΧΒΌΠθι5. 6 θα8. τηϊβ8Ὸ8 ἔαϊ886 
αἰῦ αὶ Υϑῖὴ Ομ ηθ πὶ ΟΥ̓ Πα. (6- 
τογατ ΡΒ] αγο τίμα, αἰ ΘΟΡΙΟΒΙΒΒΊ τη 8 
ὨΙδίουϊδ πη) ἴῃ Ῥεϊοριἀα οἱ ἀθ (ἀθηὶο 
ΘΟΟΓΑΙΙ5. Ὠδγγαΐ, βιὰ ΒΙΙΒΡΊΟΟΥ αἰιχῖββ8 
ΘΧ ΡὈδίγ18. Βουιρύουθιι8 [ΙΟΠΥΒΟΘΟΙῸ 
εὖ ΑΠᾶχὶ, αὶ ΓΟΡΓᾺ πη (ἀτεθοδσιιπ ἢΪ5- 
τοτίατη ΟἸγτηρία 6 το 4. σοΠο] βουδηΐ, 
ἰδ ϊοάοτο 15, 95. 5ΟΗΝ. 
,ὑπηρέτει ΒΙ.. 1. Ν. Οδίοεϊ ὑπηρε- 

τήκει. 
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᾿] ;; 7 ’ Ν κι.» Α ; Ἅ 

ἀφιγμένῳ ᾿Αθήναζε κατὰ πρᾶξίν τινα καὶ πρόσθεν γνώριμος 

ὧν Μέλων τῶν ᾿Αθήναζε πεφευγότων Θηβαίων συγγίγνεται, 
Ἁ Α Α 8. ἐφ ’ Ἁ ΄ 

καὶ διαπυθόμενος μὲν τὴν περὶ ᾿Αρχίαν τε τὸν πολεμαρχοῦντα 

καὶ [τὴν περὶ] Φίλιππον τυραννίδα, γνοὺς δὲ μισοῦντα αὐτὸν 
΄ ΄- ἈΝ ἈΝ Α Ά Ἁ ’ 

ἔτι μᾶλλον αὑτοῦ τὰ οἴκοι, πιστὰ δοὺς καὶ λαβὼν συνέθετο 

8 ὡς δεῖ ἕκαστα γίγνεσθαι. ἐκ δὲ τούτου προσλαβὼν ὁ Μέλων [3] 

ἐξ τοὺς ἐπιτηδειοτάτους τῶν φευγόντων ξιφίδια ἔχοντας καὶ 
ἀλλ Φ λ δὲ ΕΣ “ Α “ δι ’ ’ ΄ 

α Ο Οπλον οὔοεν., ερχεται πρῶτον μεν εἰς Τὴν χωρᾶν νυκτος 

᾿Αθήναζε] 1)6 ἴπραᾳ Θχϑαϊστη 'Τη6- 
Ῥαποχιτη «ὦ Αἰ ΠΘηΙθη865 Ρ]ατα ἀθὶπαθ 
Ποία Ιπγ5. 5ΟΗΝ, 

πρόσθεν] πρόσθε 1. 
Μέλων Β.1). εὐ ᾳφὰ! Μέλωνι ἡ. Οε- 

[6ὙἸ Μέλλων ἢὶς οἵ 8.92. ΘρΙοχ 
ΘΧὨΙ ΘΗ οὕϊατη ΠΥ] Ρ]αἴατ ἢ] ῬεΙορ. 
6. 8. 8.» Αρ681]. α. 24, Μον. Ρ. 576 Α, 
οΐο. 

διαπυθόμενος μὲν] διαπυθόμενος Υ. 
τὴν περὶ] τὰ περὶ Β. 
᾿Αρχίαν τε τὸν πολεμαρχοῦντα) Μο- 

ΤῸΒ Ἰηϊογργθίαίαῦ τοὺς περὶ ᾿Αρχίαν 
Ατοδίατη οαπὶ ἀπιοῦτι8 60]16ρ15 [,Θοη- 
δα εὐ ΡΏΠΙΡΡΟο. Δογατη ὕπης ΠΟ 
1ΠΈ6]]Π0Ὸ ἀπά γ 8 αἸβε ηχουῦ ΧΘΠΟΡΠΟΗ 
τὴν περὶ Φίλιππον τυραννίδα, ΟΥ1580 
Ρίαπθ ᾿μθοηθδαδθ ποιηϊπθ. Ρ]α δ  ἢτι8 
ΑΡρΈ511. ο. 24: Ὅτι τὸν ᾿Αρχίαν καὶ 
τὸν Λεοντίδαν ἀπεκτόνεσαν, ἔργῳ μὲν 
τυράννους, λόγῳ δὲ πολεμάρχους ὄν- 
τας. Νξοὸ 4}101 αἰβιποῖθ ΠΕΙΏΘΓΆΤΙΩ 
ῬΟΪΘΙΠΔΡΟΠουτὴ πα ϊοανῖ. Ὑιαθίαγ 
τάτηθη ΡὮΠΙΡΡ5 ΠΟῚ [1886 6 ΠΠΠΊΘΓΟ 
ΡΟΪΘΙ ΓΟ Ποστιπη, Ἰάθοχιιθ οατη ΟΥᾶ- 
[1016 αἸΒ. ΠΧ ΧΘΠΟΡΏΟη. ῬΟΪΘΙΠΔΙΟΠΙ 
ΒΟ ΠἸσοῦ πὰης ΑἸ]οιιηὔτ 4] ἀπίθα Βοο- 
[ἀΥΌ ἢ 6, στὴ Βορού σαγ πὶ τ] Ὲ 1 [τη-- 
ῬοΥατη ἰθποσθηΐ ΠΟ ΌΔΠΙ, αὖ τΤοοΐθ 
δατηοποῦ ον 6115. Βοροΐδ ΟΠ ΤΠ. 
ἀιΐθτη ΘΟ] ρΊαπι ἀπ ἀΘο  τ ὙἹΥ15. ΘΟΙῚ- 
Ροβιίπιη ογαῖ, ἀιοΐοσο ΒοΠο]αβίθ "Ππι- 
γα. 2, 2. οὐ ἴρ80 Τηυογαϊάθ 4, 91, 
ααδιηααδιη ἤὰης 111}15. ΡΟύϊ8 ἴανθιθ 
4] οχ [νῖο 42, 42. ἀποάροϊπι Βοο- 
ἴΔγοΠα8 ροπιηΐ, μαΐαῦ Δ ΘΒΒ ΘΠ ΠρΊτ8 
δα Πιοαοτιπι 15. 523: ΡΟ]. 2, Ρ. 45. 
ΝΟ] τὴ [ατηθῃ ΘΧ ΠΙΠΠ61Ὸ Βοροίαγομε- 
ΤΌΤ] ΟΟ]]ΠρογΘ ΘΠ θιὴ ΡΟ]ΘΠ ΓΟ ο- 
ΤΠ ὨΙΙΠΊΘΙΙΙΠΊ, αι]ὰ ὰης ΟἸΠΠΪα ΘΧ 
γοϊαηΐαίθ [ΔΟΘαςο]Οη]ου τη οἵ νἱο- 
Ἰθπίθυ δατηϊ ἰβίσα θαπίασγ. [106 πυτηθ- 
ΤῸ ῬΟΪΘΙΠΔΥΌΠΟΥΙΠ, 405 απ θοο- 
ἰγοῃβ σοηξαηαι Θοῃηριάοσιια, οοηΐ. 
Βοροκῇ. Ἰοσο δᾶ 5. 6 οἰΐαπάο. [ηΐτγὰ 

ΟὈΙΓΟΥ ἴπ ΘΔ 6 πὴ ΠΑΥΤΔΙΟΠΘ 7, 6. 2. 
τοὺς περὶ ᾿Αρχίαν καὶ Ὑπάτην ποτηϊ- 
Ὠδὺ. Ρ]αΐαγοθπβ ἴῃ Ρεοριαδ ς. ΤΙ. 
αὐτὴ [,ϑοης ἦα ποιηϊηδύ Ηγραΐθῃ, 605- 
46 αἷῦ 5101 1 ]Ο 61 νΊΟΙΠῸ8 ΠΑ ][α586. 
1)6 (ἄθῃϊο ϑοουδίβ. Ρ. 507 Εν, πη8]6 
Ἰθριαν βουιρίστη Ἱππάτης. 5ΟΗΝ. 

τὴν περὶ] 1)6]6π4ἃ νἸἀοπίιγ. ΨΜΊαΘ 
ΒΟΒΠΘΙΘΙῚ ἀηποῦ. ργοροοθαδηΐριη. 

μισοῦντα αὐτὸν ἔτι μᾶλλον ΒΒ. ἘΝ. 
Οὐβίθιυὶ ἔτι μᾶλλον μισοῦντα αὐτόν. 

αὑτοῦ οτη. 10. Ε, δηΐο τὰ οἴκοι ρο- 
παηΐ Β. οἵ αὶ αὐτοῦ Υ'., οοἰογ} ροϑί 
οἴκοι. 

3. ἐξ] ϑερίθοιη πυπηθγαΐ σΟη]γ8- 
ΠἸΟΠΙΒ διοίοστθθ ΧΘΠΟΡΠΟΙ ; οοηΐγα 
Ρ]αΐατοθτι5. Ρο]ορΙα. ο. 8. ἀποαρείμη, 
ΘΟΓΌΙΉ4 116 ΡτέθοΙροΒ ΜΘ] Όποηη, Ρ6- 
Ἰορί πη), Πλαῃη Ο] θη, Π  ΠΘΟΡΟΙΏΡ ΓΙ. 
Οὐ θ5 δοσραπηῦ 8111, 4] ἔανθραηΐ 
ΘΧΒΌ]Ι 5. Θοβααθ Δα] αν αθαηΐ, πὸ πα- 
ΤΟΙ. ΟΥΠΠ τ οϑϑοῦ 48. Ρ]αίαγοῃ. 
1014. ς. 9. 5ΟΌῊΗΝ, Ρεϊοριαβ ννὰβ, 
10 5668, [ῃ6 ἢτνβί ἴο ἴογῃ {Π6 γ680- 
Ἰατ]οη οὗ δχροβιίηρ Ὠ15 118 ἴῃ ἃ θ0]4 
αὐζοιηρῦ [ῸΓ [Π 6 ΘΟΙΠΠΊΟΠ Οδι186, 86- 
σΟΓαΙηρ ἴο Ρ] αἴαγοἢ. (ΡΕ]. 8.), γῇοβθ 
Δ ΠΟΥΙν ἴῃ {Π18 τηδίίου 1 ΡΙΘίου (0 
ΧΟΠΟΡΒΟΠ᾽ 8, Ψ)ΠΟ ποῦ ΟἾΪΥ ΤΟΡΤ βθηΐβ 
Μδ]]ΟῚ ἃ5 {π8 διμοῦ δπα Ἰθδάθυ οὗ 
[Π6 δῃΐθυρυῖβθ, Ὀπύ οτηϊῦβ {Π6 πᾶῖηθ οὗ 
Ῥε]ορια8 δἰτορθίμου ἴῃ 8. δοοοιηΐ 
οὗ 10: ἃ 51|16ης6, ψΏΙΟΠ ΒΡΘαΚ5 ἴοο 
τη ἢ ἀραϊηβύ ΠΙτη861 : {ΠΟῸΡἪ 10 σοΥ- 
[1 Ώ]Ὺ τοίπιίθϑ ΠΙοάουτιβ, γνῃο (15, 81.) 
Βᾶγ5 οἵ Ρε]ορια8, [πΠᾶῦ 811 νυ]  Υ8 
ἀρτοοα ἴῃ ἀθβουθιηρ {π6 οὨϊθῇ τηρυὶΐ 
ἴῃ [Π6 Τϑοονοσυ οὗ [Π6 ὑδάπηθα ἴο Ὠϊπη. 
ΤΗΙΒΙ ΝΑΙ... Ηϊβι. νοὶ. 5» Ρ. 34. δα. 
ἃ. 1840. ΠιοάοΓαΒ ΧοπορΠοητ5 Η]8- 
ΓΟΥΔ ΠῚ ΠΟ] ΔΤ ἸΠΒΡΘΧΊΒ86 νἹἀθίαγ. 

νυκτός) Ρ]υΐαγοῦτι8 ἀθ (ὑθηϊο ϑοοΥ. 
Ρ. ση6 Ο: Τῆς ἡμέρας ἐκείνης, ἐν ἧ 
σκότους ἔδει γενομένου τοὺς φυγάδας 
ἥκειν κρύφα πρὸς τὸ τεῖχος. 5ΟΗΝ. 

»Ρ) 
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3, κ ς ’ ΕΥ ’ " , , ν ΗΝ 

εἐπειτα δὲ ἡμερβευσᾶντες εν Τινέ τόπῳ ερημῷῳῷ προς τας πυλαᾶς 

- : Ἁ “ 7 

ἦλθον, ὡς δὴ ἐξ ἀγροῦ ἀπιόντες, ἡνίκαπερ οἱ ἀπὸ τῶν ἔργων 
Α ΄“ ᾿ Α ; ’ κ 

ὀψιαίτατοι. ἐπεὶ δ᾽ εἰσῆλθον εἰς τὴν πόλιν, διενυκτέρευσαν μεν 
δ΄ ι ’ ᾿ ΧΩ ἣ κ᾿ ; “ - μι ον 
εκΚεινὴῆν τὴν νυκτα παρα « αρῶνι τινι. καὶ τὴν ἐπιουσαν ημε- 

4ραν διημέρευσαν. ὁ μὲν οὖν Φυλλίδας τά τε ἄλλα ἐπεμελεῖτο [4] 

τοῖς πολεμάρχοις, ὡς ᾿Αφροδίσια ἄγουσιν ἐπ᾽ ἐξόδῳ τῆς 
ἢ κπ Ν Α ᾿ κ ’ ε , » 5. μα 
αβχῆς: και δὴ και γυναικας παλαι υπισχνουμενος ἄξειν αυτοις 

Ν Υ Α 7 “ 9 τ! 3 

τὰς σεμνοτάτας καὶ καλλίστας τῶν ἐν Θήβαις, τότ᾽ ἔφη ἄξειν. 

ἐρήμῳ] Ρ]υΐαγοθιι5 ἀθ (ἄθηϊο ὅοοΥ. 
Ρ. 58) Ε: Ἐπὶ τοῦ ὄρους ἀπαντῆσαι 
τοῖς ἀνδράσι. ΟἸΠΕΟΓΟΏ ΘΙ 81101 (Ρ. 
5904 ΕΔ) ποπηϊηδί. 50ΗΝ, 

Χάρωνι] Ἐπιπάδπι Θχϑα]πὶ τά θαη- 
{ἰὰπῇ ᾿ΙοΒρ[θπὶ ποιηϊηαῦ ΒΡ] το τι8 
Ῥ. πε) 6}. 655... ΠΡΟ ε ΞΡ α. 
5ΟΗΝ. 

ἐπιοῦσαν ἡμέραν 1)6 ἰρΙηροζα σοη- 
βϑηθύ Ρ]αίατοθιιβ. ΘΟΗΝ, [πηπιὸ 
ἀἸθβοπας, πθίαπίθ οἴϊαη ΓΏΙννΑ]1Ὸ 
ΗΠΒΕ. γ0Ὸ]. Ὲ, Ρ.:.28. 

4. ὡς ᾿Αφροδίσια)] ΜίοτιιΒ εχ Οοτ- 
51η1 Βαβί. ΑἰΈ1615 νο]. 2, Ρ. 3200. αἀοοοί 
ἃ ΓΠΘΌΔΠΙ5 πηθη86 Αὐθοο Ροβιάθομθ 
Θχθαηΐθ, οἱ ΠΘΟθυ 61 ΠΟβίρυ ΤΈΒΡΟΙ- 
ἀοῖ, ΝΘΏΘΥΙΒ βδοῦα ἔπ]556. σα] γαῖα. 
Τ)6 15 [δτηθῃ Ν ΘΠΘΥ5. Β80Υ15. σΘ]ΘΌγα- 
[15 ἃ Ρο]δΙ Δ Όἢ8. οὐ ΡΏν] Πα Π1}}] 
ΡΙαΐΑγο τι 1η ἰπὶ Ἰοηρὰ δ σορὶοβᾶ 
ΠΔΥΤΔΙΊΟΠΘ αἸχιί. αϊάθιη ἢ]ο τη8]- 
16 πῇ τηθίαρ ἤΟσΙΟΘ. ΠΟΙΏΙΠΔΙῚ ΑΡΏτΟαΙ- 
58, (8]}1ἃ ΒΟ ]]Π]οοῦ ἀρτηΐ παιιΐθθ οΧχ 
Ἰοηρίπαθο ᾿ποῦθ τϑαθιηΐθβ. Ηδο 
ΤηΘίΆΡΠΟΥΆ 0606. [1511ΠῈ ΤΈΡΘΙΟ Ρ]ὰ- 
[ΔΥΟ ἢ τιΠ|, Οὐ]π8. ἸΟΟῸΒ. Ρομάτη. [{ἃ 
Μοῦ]. Ρ. 795 : ̓Αφροδίσια ναύταις 
ἄγουσι πάντα τὸν λοιπὸν ἤδη χρόνον, 
οὐκ ἐν λιμένι τὴν ναῦν ἔχουσιν, ἀλλ᾽ 
ἔτι πλέουσαν ἀπολείπουσαν. Τάδιῃ Ρ. 
τΙορυ: Εἶτα ἄγειν τὰ ᾿Αφροδίσια τοῦ 
βίου (1ῃ βοηθοί 6) καὶ μεθεορτὰς κα- 
λὰς ἐν ἱστορίαις. 1)οηαι6 Ρ. τορῇ: 
Τὸ δὲ περὶ τοῦ πρὸς εὐπαθείας ἐπαίρε- 
σθαι ναυτῶν δίκην ᾿Αφροδίσια ἀγόν- 
των. [ἀ6πὶ (ὐοτηρ. ΟἸπηοπ5. οὐ [μι- 
ΟΕ}}} 6.1: Ἤδη λοιπὸν ᾿Αφροδίσια τῶν 
πολέμων καὶ στρατηγιῶν ἄγοντα παί- 
ζειν καὶ τρυφᾶν. Ῥτγερΐοσθα ρο]θιηδ- 
ΟὮΙ Ῥᾶ.]0 ροβῦ ᾿πηρθυῖο 56. Δα οαίασὶ 
ογαηΐ, Ἰάθοχιιθ Χϑποόρμοη αἰχὶὶ ἐπ᾽ 
ἐξόδῳ τῆς ἀρχῆς. Ἰπρϑαπηΐα τηθη86 Βιι- 
Οαἴϊο, Οἰγτοα βΒο᾽βυ πιπ ὨΙΘπ416, πονὶ 
τηδο]βγ αἴτι8 5οτι Βοθοίατ ἢ] ἸΤΊΡΘΥ ΠῚ 
Δα θαηΐ, δπιοίοσο ΡΙ αἴάσοῃο ῬΕΙορ. «. 

24 οἴ 25. 6Χ 40 ἸοΩῸ [6 ΠῚΡῈΒ ᾿ρ5118 
ο:6 615 τϑοΐβ ἀβῆπηςῦ Ἰ)οᾶννο]]8β. Ὑ]άθ 
οὔτ 1ηἶτα δα ᾧ. 5. εἴ ποΐδιη 5664 86Π- 
ἴειη. ΗΝ, 

γυναῖκας---τὰς σεμνοτάτας] Ρ] αἴδτ- 
οἢπ5 Ρεῖορ. ς. 9: Εἰς δὲ τὴν ἡμέραν 
ἐκείνην ἐκ παλαιοῦ κατηγγελκὼς τοῖς 
περὶ τὸν ᾿Αρχίαν πότον τινὰ καὶ συνου- 
σίαν καὶ γύναια τῶν ὑπάνδρων. [ἄθτα 
Ὧ6 αδηΐϊο ϑὅοογ. Ρ. 577 Ὁ: τινὰ τῶν 
ἐν ἀξιώματι γυναικῶν. ῬΟΪγΘΘΏϊΙΒ 2, 
8, 1. ὨδΙγαῦ ΠδΔη6 βϑπάθιῃ στοπ, 568 
ἴδτα Ῥδυξαυ θδ15 το θτβ εὖ ΠΟΙΠΙΠθ18, 
τ ΒΟΟΟΥΟΊΆΤῚ ΠΟΙΊΙη15 ΒΟ] τη ἀρτο8- 
85. ΑἷόῊό Ῥῃωρίδαάδιη (ὑδατηθθ οα5- 
τοάθιη ἃ πη8586 ΠΧΟΡΘΠῚ ΕἸ ΡΑΙΠΙ ΠΟΠ 86, 
αι ΟΠ 6 πὶ ἰδιηθη ΥἼΧΊ5586. ΟΠΠΠ6Β5 
ΤΘΙΙΧῸΙ βοτὶρίοτοβ ἰταδαηῦ ; Πᾶπηο 8ἃ- 
ΤΊΟΓΙΘ 5:τ τ] δίο 4]185 ΒΘΟΌΤΩ ΤΙΧΟΙΘΒ ἴῃ 
ΠΟΙ να Δαἀαμχίθθθ, απὸ ἀοϊηαθ 
ΘρΎΘδϑθθ Ῥουτηϊίανουιηῦ αὔτη 840]68- 
σΘηΓθτι5. αι δπη νοϑίθβ, δίααθ ἴα 
Πο8. σοηδοῦ] πη Ἰηρτοβθοθ ῬΠΟΘΌΪα- 
ἄδιλ οὐπῇ ΘΟ ΙνῚ8Β Οὐοϊάϊθβθ. ϑθα 
ἸΙάθιη ῬΟΙγΈ ΘΠ. 2, 4, 3. 6Χ 8110 5011Ρ- 
ἴΟΓΘ Παῖταΐ  ΘΠΘΙΙΒ δϑύθση αἴθ 80- 
[τὴ ἴα]5θα “ΠΘΌΙΒ; [Δοοπίοσιτη 1ρῚ- 
τὰν (ὑδάπηθθο οἰιβίοαθιη δανοοαββθ 1Π 
ΠΟΙ ν ΠῚ τηρϑυθίσιοθθ, ἴῃ ΠΟΠΟΥΘΙῚ 
Β0Π]Πσοῦ ΝΘ ΠΘΥ 5; οατῃ ἢ18 ΡΕ]ορΙ δῖα 
Ἰπγοῖββθ, μα οοηθη ΟσΟΙ 1586 οἱ ΓΠμ6- 
θὰ5 ΠΙΡογαβθθ. Ὑιάθθ Ποιηϊποιὴ 510 ὶ 
σοηβίδγ ἴῃ 60 απο Τδοοπίοπτη φρού- 
ραρχον ἰηϊογίδοϊαπη ὑπιης ἔπ||5886 ὑσδα!έ. 
[)6 Ν᾽ δηθυὶβ θεῖο σποα δααιΐ, νι ϑέιγ 
ἴῃ Χοπορμοπία τὰ ᾿Αφροδίσια 46 νϑτῸ 
α16 ἔδβδίο Ν᾽ δηθυῖβ αἸούπη ΘΟΠΥΠΠΔΓΘ. 
5ΟΗΝ. Νεαᾷβδ ἰοὺ αἰχῖββα Χοπο- 
ῬῃΟΠΐθΠ 88 018 δῦ πηαηϊθϑίαση. Ρὸο- 
Ἰγέθῆο τϑϑυϊιθπαάτπτῃ Φοιβίδης οχ Ἰὶρ- 
80 2, 5» 2. Οὐοπηΐῇ. οὔατα Ἴ  γ]νν 81]. 
Η!8(. νο]. 5. Ρ. 26. δα. ἃ. 1849. 

τῶν ἐν Θήβαις τότ᾽ ἔφη ἄξειν] τότε 
τῶν ἐν Θήβαις ἔφη ἄξεινν. 

ἈΡῸ; 
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ε δι ν κ , «7 , 
οι δὲ, σαν γὰρ τοιουτοι. μάλα ἡδέως προσεδέχοντο νυκτε- 

Ρ ρεύειν. 
’ , ἈΝ 

ταχὺ ἐμεθύσθησαν, πάλαι κελευόντων ἀγειν τὰς ἑταίρας, ἐξελ- 

θὼν ἤγαγε τοὺς περὶ Μέλωνα, τρεῖς μὲν στείλας ὡς δεσποίνας, 
Α δ᾽ ΝΜ ς ; 3 Α 5 ᾽ὔ ο Ν 

ὅ τοὺς ὁ ἄλλους ὡς θεραπαίνας. κακείνους μὲν εἰσήγαγεν εἰς τὸ 

ταμιεῖον 

᾿Αρχίαν 

διακόνων 

΄ , 3 " ᾿ ᾿ Α ω “- Α 

τοῦ πολεμαρχείου, αὐτὸς δ᾽ εἰσελθὼν εἶπε τοῖς περι 
“ " Μ) “ - ε - ΕΣ ΄ 

ὃτι οὐκ ἀν ᾧασιν εἰσελθεῖν αἱ γυναῖκες, εἴ τις τῶν 
»Ἄ » « Α Α “΄ Ξ 

ἔνδον εσοιτο. ἔνθεν οι μεν τάαάχυ ἐκέλευον σπάαντας 

ἐξιέναι, ὁ δὲ Φυλλίδας δοὺς οἶνον εἰς ἑνὸς τῶν διακόνων ἐξέ- 
9 7 " ᾿ 7ὔ ΤΡ, Α ς 7 ᾿ Α 

πεμψεν αὐτούς. ἐκ δὲ τούτου εἰσήγαγε τὰς εταιρας δὴ, και 
ΠΟΥ, Ἐν, ΓῚ ἿΣ ’ θ 9 κ , "(Ὁ 
ἐκάθιζε παρ εκαστῳ. ἣν ὁε συνῦημα, επει καθίζοιντο, παίειν 

7 εὐθὺς ἀνακαλυψαμένους. 
ε Α δ) “ ’ ᾽ Ἁ " 

οἱ μὲν θη οὕτω λεγουσιν αὐτοὺς ἀπο- 
- ἈΝ 

θανεῖν, οἱ δὲ καὶ ὡς κωμαστὰς εἰσελθόντας τοὺς ἀμφὶ Μέλωνα 

ἦσαν γὰρ τοιοῦτοι] Απδ}. Π. ἢ. ΤῊ: 
ἪΝ καὶ ὑμεῖς τοιοῦτοι ἦτε. ἘΠ᾿ 8110}. 

ἘΣ Μέλλωνα) Μέλωνα Β..ΕἸΥ. 
(ὐδίου! Μέλλωνα ἢϊς οἱ ᾿πἴτὰ. “Ρ]ὰ- 
ἴἄτοῃο Ῥεῖορ. ς. 8. Μέλων. [ΕΠ ο. 
11. ΡοΓΒΙ θεὲ ΟΠαγοηθιη εὐ Μα]οπθιη 
ἈΡΡΎΘΒΒΟΒ ἔαϊββα Ατοίδπ οἵ ΡὮ]ΠΡ- 
Ραμ αἴαψαθ οσοΙ 1586. 1)6 ἀθηϊο ὅοογ. 
Ρ. 597 Δ, δα αἷῦ Πγβιτπουτῃ.᾿ἢ 5ΟΗΝ. 
Ὁ να μὲν οὖν 

τοὺς δ᾽ ἄλλους τὰς δ᾽ ἄλλας ΑΟΥ. 
ΑἸά., οογτιρεπίθ 1. τοὺς δὲ πολλοὺς 
ΡΙδοίογθα Ὑ. τρεῖς δὲ τοὺς ἄλλους ΝΥ. 

6. κἀκείνους κἀκείνας Α.Υ. ΑἸα. 
ταμιεῖον “νοΐ. ὨΟΠΠῚΠΠ’ Βοοπη στη 

ΞΙΘΡῃδηῖπ,. ποταμιεῖον ἃ. Α]Δὰ. Οε- 
[6 ὙἸ προταμιεῖον. 

πολεμαρχείου Β. Ε΄, πολεμαρχεῖν.ΟΟ. 
Π.Ε. ΑΙα. οὐ ΒΌΡΕΙ χ Ροβιῖ!ο οὐ Α. 

ου 

πολεμάρχεϊν Κ΄. ““Νυϊραΐατη ΜΟΙ Ί1η- 
τοΥργοίαϊν 1 σοποίσνο ροϊθηναγοϊι ; 
4186 Ἰπογρυθίδίιο [Δ ΠΊΘη ΘΓ 6588 ΠΟ 
Ροίοβί : ταμιεῖον ΘΠ] ΠΟῚ δϑῦ ςοη- 
αἶαν [564 (611 ν6] ξούδυιατη}. Ρ]ὰ- 
ἰΔτομπ8Β ἴῃ Πᾶς ΠΔΙΓδίΟηΠΘ ἀνδρῶνα 
ΠΟΙηΪηδύ ΒΡΘΡΙ ΒΟ 16 ; ̓ἰΔ 6116 γ68 σοβίαᾶ 
οβύ ἴῃ ἄοτηο ρῥγϊναΐα ῬὮν]] 86, αὖ νἹ- 
ἀθῦαγ. (ὑογηθὶπιβ ΝΟΡΟΒ ἴῃ Ρεϊοριάα 
(. 2. εἐρἄβπιὶ αἱΐ [αοΐατῃ α16 1110 αὰο 
ΤηΔρΊΒΓαΐτ5. ΒΊτητ1] σΟηϑιιθνθυδηΐ δριι- 
1ΑΥ], 50 Ποοῦ Ἱπηροιῖο 886 Δραϊοαῦατ. 
Εποτῦ Ἰριίαν [ἀοίαπη οΟην νὴ ἴῃ 
ἄοπιο ΡΌΡ]1οα, αι πολεμαρχεῖον 
αἰχὶς Χοπορθοη. Δἰίαπηθη ἀπ ΐα- 
ὉΟΠΘΙῚ ᾿Π]1οἰῦ ααοα ΡΟ]ΘΙΠΠΔΙΟὮΪ ΟΠ1- 

Ὧ65 ΠΟ δαβιηΐ, 51 βο: Ποοῦ ΤΠ οπ δ 68 
ἔα ΘΧ ΘΟΙῚΠῚ ΠΕΌΠΊΘΙΟ, απ0α [ΔΙΊ6η 
ΠΟ Ραᾳΐο. [πη Ρ]πίαγομο 6 (ἀθηϊο 
ΘΟΟΡΑΙΒ. Ὁ. 5δό 1ὰ, βϑὺ Ἰοοιιβ, ὑπᾶθ 
ῬυΙναύμιΠ ΘΟ 11ΠῚ {1556 ΒΕ ΒΡΙΟΘΙΊΒ, 
ἢϊς : Οὐδὲ γὰρ τοσοῦτον εἰς τὰ συμ- 
πόσια καὶ τὰς ὑποδοχὰς παρεσκεύασε 
Φυλλίδας ἄκρατον, ὥστε τοὺς χιλίους 
καὶ πεντακοσίους ᾿Αρχία μεθυσθῆναι 
δορυφόρους. (ὑδἴογατηῃ (ὑΠΡΟΓΟΠ 85 ΤΠ08 
ἔπι οὖ τηδρΊδίγαϊςι8. ΟΥ̓ Π68. 511π1 1ῃ 
ἀρχείῳ οὐ ὐμαΓεπί, ἰοδῖθ Ρ] αἴάτομο (Ἱ- 
ΤΠΟΠΪΒ α. 1. 5ΟΗΝ, 6 ρο]εϑιηδι- 
οἢ15 Βωοίογιμῃ οοπΐ. ΒοΘΟΚἢ. Οοτρ. 
ΤΉΒΟΓ. γῸ]: 1, ἢ. 720 Α.Β: 

ἔσοιτο ἕποιτονν. 
ταχὺ ἐκέλευον Β.Ο.Π ἘᾺΝ. Οε- 

[6ΥἹ ἐκέλευον ταχύ. 
δοὺς οἴη. ΕΚ, 
εἰσήγαγε] ἤγαγε Ὁ. ΑἸα. 
ἑταίρας Ὁ.10.1. (ὐδίθιϊ ἑταιρίδας. 

““ ΟΡ ΠαΠιβ ἸΘΡῚ νο]οραΐ ἑταιρίδια, 
ΤΊΘΥΙΟ ΤΘΡΥΘἤΘΉΒι18 ἃ Ν ΔΙ ΟἸΘΠά το δα 
Ἠετγοαοί. 5, 20, 4] ἸΓΟΠΪῸ6. ροβιθατη 
6586 δὴ, 50 1Π1οοὲ, ἀοοοί.᾽ 5ΟΗΝ, 

ἦν δὲ Β.}0.1.ν. Οὐδίοι! ἦν γάρ. 
καθίζοιντο] καθέζοιντο Ν..,, τεοΐο ἴοτ- 

ἴα 5868. 
εὐθὺς] ἀπίε Πος αὐτοὺς ἀο]εῖ Β. 

" Α ᾿ " 7 , τ ,ὔ " ͵ 
ἐπεὶ δὲ ἐδείπνησάν τε καὶ συμπροθυμουμένου ἐκείνου [5 

[6] 

[1] 

ἡ. οἱ μὲν λέγουσιν] ΧοπορΠοηίβ ἡ 
ῬΠΟΥΘΙ ΠΑΥΓΑΙΟΠΘη Βϑαυϊαν [108- 
ὨΪῸΒ ν0}. 2; Ρ. 268. Ποῖβδκ. ΒΟΉΝ. 

οὕτως Ἐ. 
κωμαστὰς) Ρ]αἴαγοι. ἀ6 ἀαπῖο ὅο- 

οἴαΐ. Ρ. δ96 Ὁ: Ἡμιθωράκια ἐνδεδυ- 
μένοι καὶ στεφάνους δασεῖς ἔχοντες, οἱ 
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ε Α , “- 

ἀποκτεῖναι τοὺς πολεμάρχους. λαβὼν δὲ ὁ Φυλλίδας τρεῖς 
9.9. κα 3 7 ἃ ἃ " “ Δ 4 4. ᾽ , δὲ ν 

αὐτῶν ἐπορεύετο επὶ τὴν τοὺ εοντιάδου οἰκίαν κόψας δὲ τὴν 

θύραν εἶπεν ὅτι παρὰ τῶν πολεμάρχων ἀπαγγεῖλαί τι βού- 
« Ἀ 9 ’᾽ Ἁ ἈΝ ’ 37 ᾿ - 

λοιτο. 0 δὲ ετυγχᾶνε μεν χώρίις κατακειμεένος ετι μετὰ δεῖπνον, 

΄ ’ Ἁ οὐ 

καὶ ἡ γυνὴ ἐριουργοῦσα παρεκάθητο. ἐκέλευσε δὲ τὸν Φυλλέ- 
Ἀ ’ Ά. ’ ε Υ] 3 ἣς Ἁ Α 

δαν πιστὸν νομίζων εἰσιέναι. οἱ δ᾽ ἐπεὶ εἰσῆλθον, τὸν μεν 

ἀποκτείναντες, τὴν δὲ γυναῖκα φοβήσαντες κατεσιώπησαν. 

δὲ λήψονται 
ο ’ , 5 ω Μ“ ᾿ " ΄σ 9. ἃ 

ἀνεῳὝΜενην, ἠπείλησαν ἀποκτεῖναι ἅπαντας τοὺς εν τῆ οἰκίᾳ. 

ἐξιόντες δὲ εἶπον τὴν θύραν κεκλεῖσθαι" 

ἐπεὶ δὲ ταῦτα ἐπέπρακτο, λαβὼν δύο ὁ Φυλλίδας τῶν ἀνδρῶν [8] 
Ξ Ν δ Ἢ κ ᾿Ν Ω - ε , “ ὃ 
ἦλθε προς τὸ ἀναγκαῖον, καὶ εἶπε τῷ εἱργμοφύλακι ὃτι ἀνὸρα 
“, Ἀν ΄- ’ εἴ 4" ’ ς ᾿Ὶ ᾿] ’ 

ἄγοι παρὰ τῶν πολεμάρχων ὃν εἶρξαι δέοι. ὡς δὲ ἀνέῳξε, 
“- ᾿] δλλ " , ᾿ ᾿ ’ ΕΣ Ἁ 

τοῦτον μὲν εὐθὺς ἀπέκτειναν, τοὺς δὲ δεσμώτας ἔλυσαν. καὶ 
Ψν Α Ἁ “ 3 ΄“- »“ “ ’᾽ “ 

τούτους μὲν ταχὺ τῶν εκ τῆς στοᾶς ὅπλων καθελόντες ὦπλε- 

μὲν ἐλάτης, οἱ δὲ πεύκης, ἔνιοι δὲ καὶ 
χιτώνια τῶν γυναικῶν ἀμπεχόμενοι με- 
θύοντας ἀπομιμούμενοι κώμῳ χρωμέ- 
νους μετὰ γυναικῶν. 

Φυλλίδας τρεῖς] Ῥ]αίαγοῃιι5. ῬΕΙορ. 
6. 11. Βοραγαΐτη Ῥοϊορι δι, (ὑβρῃϊβο- 
ἀοτυτη οὐ Τα οο] θη ᾿τητηϊτ ἴ,6- 
οπΐδαφ οἱ Ηγραΐεθ. ἴῃ 110. ἀθ (ἄβῃϊο 
ϑΟΟΓ. Ρ. 507 Ὁ, δααϊῖ 'ΓΠΘοροτηριτη 
οὐ ΤΠποοογιίατη ναΐθη. ΘΟῊΝ, Οὐοηΐ. 
ΨΠΉΤΙνΑ]]. Ἠϊϑί, νο].. 5... Ὁ..30. 

χωρὶς κατακείμενος) [ἢ ἜΠΗ Ὑ10 111} 
Ροδῦ ΘΟ μΔΠῚ βθούβϑη αθουμηθοθαΐ. 
(ὐδίουιη. οθάθη ],Θοη δ θθ τησ]ΐο 
ΔΙΠΓΟΡ παγγαῦ Ῥ] ΔΥΌ. ο. τι. δίτηιι- 
Ἰαθαπῦ Πϑηρθ ἰοραί! 111 11{{6γὰ8 56 
εἰΐευσθ Πθομπίααεθ ἃ (]ΠἸβίταΐο ΑΥΠ6- 
ΠΙΘη8]1. Ρ]πίαγοῃ. αἀθ ἀθηϊο ὅϑοογ. Ρ 
50] Ὁ. 50ΗΝ. 

ἔτι δηΐθ χωρὶς Ροηϊΐ σ. 
ἀποκτείναντες] ἀπέκτειναν ἸῈὉ5 νη 

ἄθπ Εἴη ΤΠοβῖρυιβ ΡΒ] οΙορ;. [λιρᾷ. 
Βαΐ. 1ϑέ9, 68]. ΝΝονΘΙΩΌΥ. ΡΓΟΡΟΒΙ8 
Π..,.. 

τ ἼΡΆΣΕΩ, Β.. ἘΝ. Οὐίει λή- 
Ψοιντο. 

8. λαβὼν δύο] ῬΙαΐάγοΝ.. ἀΘ θηΐο 
ΘΟΟΓ. Ρ. δο8 Α: ᾿Εχωροῦμεν ἐπὶ τὸ 
εσμωτήριον" ἐκκαλέσας δὲ τὸν ἐπὶ τῆς 

εἱρκτῆς ὁ Φυλλίδας, ᾿Αρχίας, ἔφη: καὶ 
Φίλιππος κελεύουσί σε “ταχέως, ἄγειν 
ἐπ᾽ αὐτοὺς ᾿Αμφίόθεον. ὁ δὲ ὁρῶν καὶ 
τῆς ὥρας τὴν ἀτοπίαν καὶ τὸ μὴ καθε- 
στηκότα λαλεῖν αὐτῷ τὸν Φυλλίδαν, 
ἀλλὰ θερμὸν ὄντα τῷ ἀγῶνι καὶ μετέ- 

ὡρον, ὑπιδόμενος τὸ πάλαισμα, Πότε, 
ἔλεγεν, ὦ Φυλλίδα, τηνικαῦτα μετε- 
πέμψαντο δεσμώτην οἱ πολέμαρχοι : 
πότε δὲ διὰ σοῦ; τί δὲ κομίζεις παρά- 
σημον: ἅμα δὲ τῷ λόγῳ ξυστὸν ἱ ἱππι- 
κὸν ἔχων διῆκε τῶν πλευρῶν καὶ κατέ- 
βαλε πονηρὸν ἄνθρωπον, ᾧ καὶ μεθ᾽ 
ἡμέραν ἐπενέβησαν καὶ προσέπτυσαν 
οὐκ ὀλίγαι γυναῖκες. Οὐ αυϊάθτη 
τηΐπτιβ ΡΥΟ Δ] τα 18 παροπί. 5ΟΗΝ. 

ὁ οἵη. Υ. 
ἀναγκαῖον] Ῥ͵ΙῸ ΟΆΤΟΘΓΘ 6Χ ἢ. 1. οἱ 

1ξὲθ0 ογδίογβ Ἰδιι αὖ Ηδτροογαῖ!ο. Ιη 
15:81 Ἰοοὸ [θη 145 ἀνάκαιον Πᾶ- 
δῦ ; Ατδιητηδίιοὶ νοῖὸ Βωοίογμτη 
αἸσιπί ἀνακαῖον ῬΙῸ σάγοοσθ. Βαδτ- 
[6 ΘΥραβίμ]α, 1ῃ αυθυβ ΒΟΥΥῚ ΤΠ8]}} 
σΟΠΟΙ ΠΘραηίιγ, ἀνάκαια ἈΡΡΘΙ]ΔΌΔΗ- 
[ὰγ. οπιοβίῃ. οοηΐγα ΘΡ Δ ΠΤΙΠῚ 
Ρ. 1125. 6 ῬΠΟΥΤΉΪΟΠΘ ΒθΓνὸ : Πονη- 
ρὸς οὗτος ἄνωθεν ἐκ τοῦ ἀνακείου, ὉῚ 
ν] 6 Ἰπίογργθίθβ. ΟΗΝ, Οὐοπί. 8.14. 

εἱρμοφύλακι Β. 
ἄγοι Β.Ο. .ΕΓΜν. Οὐδίεσι ἄγει. 
πολεμάρχων Β.(.15.Ε΄ πολεμάρχω 9. 

Οεἴουὶ πολεμάρχου. ΑΑαΙαΙ τῶν, αἱ 
5. 1, 

εὐθὺς ἀπέκτειναν Β.Ο. Ὁ. ἘΞΈ, 
ἀπέκτειναν εὐθὺς Α.1. ἀπέκτεινεν εὐθὺς 
ΑἸά. 

ἔλυσαν) ἀπέλυσαν Οὐ. ἀπέλυσε ΑἸΑ., 
οΟΥΙσθηΐθ 1. 

στοᾶς ὅπλων] ΡΙαΐατοιι. Ῥεῖορ. 6. 
: ᾿Αφαιροῦντες ἀπὸ τῶν στοῶν τὰ 
ΩΝ σκῦλα καὶ τὰ περὶ τὴν 
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σαν, καὶ ἀγαγόντες ἐπὶ τὸ ᾿Αμῴεῖον θέσθαι ἐκέλευον τὰ 

οὕπλα. ἐκ δὲ τούτου εὐθὺς ἐκήρυττον ἐξιέναι πάντας Θηβαίους, 
ε ᾽ὔ ᾿ ε ’ ς “ , ,ὔ ε Α 

ἱππέας τε καὶ ὁπλίτας, ὡς τῶν τυράννων τεθνεώτων. οἱ δὲ 
- [2 Α Ἁ κυ Μ ΄ ξ ’ ον εἰ ᾽ Ἁ ᾿] 

πολῖται, εῶς μεν νὺξ ην, απιστουντες ησυχιαᾶν εἰιχοὸν επτει ὃ 

ΝΥ, 5. 5 κ ᾿ 3 κ ’ ᾿ ᾿ Α ε 
ἥμερα τ΄ ἣν και φανερὸν ἣν τὸ γεγενήμενον, ταχὺ δὴ και οἱ 
ς “ Ἀ Ἑ - Α - , ὦ ,ὔ ΒΕ 

ὁπλῖται καὶ οἱ ἱππεῖς σὺν τοῖς ὅπλοις ἐξεβοήθουν. ἔπεμψαν 
3 « ’ὔ ε ’ ᾿, ᾿ Α Α Ἁ “- « ’ 

δ᾽ ἱππέας οἱ κατεληλυθότες καὶ ἐπὶ τοὺς προς τοῖς ορίοις 

οἰκίαν ἐργαστήρια δορυξόων καὶ μαχαι- 
ροποιῶν ἀναρρηγνύντες. Ὁ] ἸλοιβκΊα8 
Θηθηααδΐ περὶ τὴν ἀγοράν. (ὑοτίθ οἰ- 
κίαν νἱζΙοβιιπὶ οί. [ΝΟΏ 6886 νἹῖϊο- 
Βῖιτη. Οβίθηα!ς 1Ππ4 τῶν ἐγγὺς οἰκούν- 
των ἴῃ Ιοθο σοηίϊπιο οἰΐαπαο. ἰ,. ἢ).} 
Ιάθτὰ ἀθ (ἀθηϊο δοογαί. Ρ. 508 Ὦ: 
Ὅπλα παρεῖχον αἵ θ᾽ ἑστίαι πλήρεις 
οὖσαι παντοδαπῶν “λαφύρων καὶ τὰ τῶν 
ἐγγὺς οἰκούντων ἐργαστήρια μαΧΘΙΡΟΣ 

ποιῶν. ὉΠ] 5 ΠΟΥ Ἰ6ρ΄. αἵ τε στοαί. 
5ΟΗΝ. 

᾿Αμφεῖον] Βτοάδθιιβ πο ΘΓ 
ΒΘΡΌΪΟΤΑΙΘ ΑἸΩΡΒΙΟΠΙΒ Ἰηξογργθίδίτγ, 
46 χιο Ραιιβδηΐαβ 9. 17, 4. βοὮ]} 
δι. ο, ΤΏΘΌ. 512 : Πέμπταισι προς- 
ταχθέντα βορραίαις πύλαις τύμβον κατ᾽ 
αὐτὸν διογενοῦς ᾿Αμφίονος. [,ΟΟτ8 
ΑΥΤΙΔΠῚ ΑπᾶΡ. 1, 8. ἀθ ΑἸδθχδπαᾶτζο, 
4] δηΐθ ρογίαβ ΓΘ τι πὴ ΘΧΘγΟ πὴ 
Βαρορθαῦ: Οὐ πολὺ ἀπέχων τῆς Καὸ- 
μείας. ὕπτη ΡΌρΥ ΘΟΙΏΙΉ]588 ΡΘΥΒΘοι- 
(8 ΓΠΟΡΆΠΟΒ. ΡῈΓ ρου δα : παρελ- 
θόντες ἐς τὴν Καδμείαν οἱ μὲν ἐκεῖθεν 
κατὰ τὸ ᾿Αμφεῖον σὺν τοῖς κατέχουσι 
τὴν Καδμείαν ἐξέβαινον ἐς τὴν ἄλλην 
πόλιν. Ἰσιίαχ Ἰηΐτα τη η]ᾶ ΠΟΙ ἸΟΩΡῸ 
ἃ Ῥογία Ῥγωῖῦαεδ οἱ (ὐδάπηθα ἀγα ᾽Αμ- 
φιεῖον ἔαϊῦ βδἰύατη. Εὐχίτα τη πᾶ σεμ- 
νὰ ᾿Αμφίονος μνήματα οΟἸ]οσαΐ Ἐπιι]- 
ΡΙά65. ϑρΡρ]. ν. 665. Ὁ] ΜΌβρταν 8 
Ῥοβαϊ [π155886 δηΐθ ρογίδιῃ Ῥω] θη. 
ΑΡ. Ρ]αίατοματη 46 (ἀθηϊο ὅοογ. Ρ. 871 
ΒΒ, ὉἨὈῚ βαάθιη ὨΔΥΓΠΪΙΙΓ, οϑῇ : ̓Εκνεύ- 
σας τῆς ὁδοῦ μικρὸν ὑπὸ τὸ "Αμφιον. 
ἘΠῚ οαπὶ θιβκῖο ᾿Αμφιόνειον 5070] 
τηδ]τΐ ὙΥ γιθηραοῃ. ΒΟΉΝ, ἀαυτῃ 
ΘΧ ἸΟΟῚΒ ΒΟΙΙΡΟΟΓΤ ΒΌΡΙ͵ Οἰζαί]5. Ατη- 
ῬὨδθαμη σοηδβίθί ἔμ]5886. Ἰηΐγα ΤῸ 8, 
ΑΙΠΡΒΙΟΙΪ5. τη Π π]Θηὔπιμη Θχίγᾶ ΡΟΥ- 
88, ΘΟΙΊΡΑΓΔΙ]Ο ὈΓΙ Βα] .16 ΟΠ ΤΠ] 118 
Δ]ΠΊΘ δ δϑύ ΌΔΙη ΘΟπ]θοίατἃ ϑίθρμδηὶ 
᾿Αμφιεῖον, σιστη ᾿Αμφεῖον ροίϊι8 τοά- 
ἀθπάθπη νἹάθαύιν Ρ]αΐαγομο, ααοά 
Θἴδ] ὨΘβοΟΙτη5 πη 6 ἀἸοία τη 510, [Δτη 6 ἢ 
ΠΟῊ ΤΉΪΠπ15 ΤΘοίθ ΓΟ ΔίτιΓ γε] ἔΑμ- 

φεια ὉΓΡΒ Μαεββθηΐφ. 
9. ἱππέας τε] τε Ἰπίρου νϑῦβιιβ ροηϊΐ 

τ᾽ ἠν᾽ ἦν. 
ἱππέας] ἱππέα 1). Ε΄, ΑἸα. 
οἱ] ὁ ΑἸΙά., οογτϊροηίβ 1. 
καὶ ἐπὶ Β... ΕΝ. Οὐδίοσι ἐπί. 

““ ΤηΓ6]Πσῦ ἀἄπιοοβ ἀποὸβ ΑΥΠΘΠΙΘη868 
ΘΧΘΌ]ΙΠη, 408 ἰηΐγα ὃ. 10. ἃ ῬΟΡτΪο 
ΑΥ̓ΠΘΠΙΘΗΒῚ ροϑίθα αἀδιηηδίοβ [1886 
Τοίοστί. Ατιοίου δϑί Τ)]ΟΘΟΤΙΒ 15. 25. 
Δα] νηί θιι5. ΑΥΠΘΠΙ Θ᾽ τι ΓΘ 1586 
ΘΧΒΌΪΘ5. ἴῃ ΡῬδίχγϊδιηῃ ; ἀθιπηθ Ἰθρδίβ 
ΑΔΠΘΠμα8. Π15515. ΔΌΧΊ]ὰ ΤΌρΡΆ8588 δία 18 
ΟὈΠΠ 1556, 86 ΘΟΥΤ ΟΡΘ. ΔΙΌΘΙη ἰδ ῃ- 
(δι δβχριιρηαββθ. 1) 066ΠῚ ΔΙΧΊ]Π]ΟΥΙΙΠῚ 
Ὁ ΑΥΠΘΠΙΘΏΒΙθ τ. ΤὨ]ΒΒΟΙ ΤΩ ΠΟΙΠΪΠδΐ 
Ἰ)θιπορ μοηΐθπ), πππηθττη φραϊζαπη 
5οοο, δαυϊδατη ροο τοΐοσί. ΑΥὙΙΒΌ ΘΒ 
1η Ῥαμηδίῃ. Ρ. 301. δᾶ. (ὑδηῦ. Αἰ θη]- 
ΘΏΒ685 δ] ΘΧΙ1586. ῬΥΌΡΘ. ΟἸΠΠΘΒ 811Χ1]1- 
αἴπτη ΠΟ Δ Π18, οἵϑι ΠΠΘΌΔΩΙ Ῥᾶα]0 
δηΐθα 0885 [Ὁ θυ] Ο]1ΠῈ 1οΓ] αὐτὴ Α- 
{ΠΘΠΙΘΠ 510 115 ΘΟ] Πη61145. 6] οἸββϑηΐ : 
Καὶ τῶν στηλῶν τῶν περὶ τῆς συμ- 
μαχίας ὑπὸ Θηβαίων καθηρημένων. 
ΒΟΗΝ. 

τοὺς πρὸς τοῖς ὁρίοις] ΡΙΟΓΆΤΟΠτιΒ 
ΡΘΙορ. ο. 8: [Εδοξε τοῖς φυγάσιν τοὺς 
μὲν ἄλλους συναγαγόντα Φερένικον ἐν 
τῷ Θριασίῳ πεδίῳ περιμένειν, ὀλίγους 
δὲ τῶν νεωτάτων παραβαλέσθαι προεισ- 
ελθεῖν εἰς τὴν πόλιν. Ῥοδί ΟΕ 66ΠῚ 
Ατοῆϊοο, ῬΏΠΠΡΡΙ, ᾿μϑοπδαςο εὐ Ηγ- 
Ῥαΐδο τηϊπηῦ Θααϊαύμπτη ἴῃ ΑὐΠΟΔΠ 
οὐ θχβϑ]θβ τ] αοβ δανοοδηί. Ρ]ὰ- 
[ΔΥΟ 5. 1ΡΙᾶθη ο. 12. “ἄδηθαβ 'δΔο- 
[68 6. 24. ἀθ αιϑὰι 5101}: ᾿Εχρήσαντο 
δὲ αὐτῷ καὶ ἐν Θήβαις, ὅτε οἱ τὴν 
Καδμείαν καταλαβόντες ἐσκεδάσθησαν 
νυκτὸς καὶ ἠγνόησαν ἑαυτοὺς, πρὸς 

συριγμὸν συνελέγοντο. [1}0ὺ6 1615 
ΟΠ Ὁ Αὐοῆϊα ΠΘρΊΘοΙΙ5 σΟΠΒΘΗΙΙΡ 
Ἰάθη 6. 21: Διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν 
καὶ ἐν Θήβαις ἡ Καδμεία κατελήφθη. 
5ὍΟΗΝ, 

[9] 



εἰ ’ - ’ 3 σ΄ 9 ’ ς ᾿ Ε Ν 
τοὺ ἀπεστάλκεσαν ὸ μέντοι ἐν τῆ ἀκροπόλει αρμοστῆς ἐπεὶ [το] 

11 

912 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΙΝ ΗΙΒΊ1. 6Η. 

᾿Αθηναίων δύο τῶν στρατηγῶν. οἱ δ᾽ εἰδότες τὸ πρᾶγμα ἐφ᾽ 

᾿ Β κ 
ἤσθετο τὸ νυκτερινὸν κήρυγμα, εὐθὺς ἔπεμψεν εἰς [Πλαταιὰς 

κ Ἁ τ " Α , Α ’ 9 ’ 

και Θεσπιὰς επτι βοήθειαν. καὶ τοὺυς μὲν Πλαταιέας αἰσθόμενοι 

᾿ ρθε α. ᾿ ᾽ " “τ ἃ 
προσιόντας οἱ τῶν Θηβαίων ἐππεις, ἀπαντήσαντες αἀπεκτείγαν 

» .-. ’ “Ἃ , ᾿ ς Ἁ Α δὰ -΄- ’ Α 

αὐτῶν πλέον ἢ εἴκοσιν" ἐπεὶ δὲ εἰσῆλθον ταῦτα πράξαντες και 
- ΄σ ΄ Ἁ 

οἱ ᾿Αθηναῖοι ἀπὸ τῶν ὁρίων ἤδη παρῆσαν, προσέβαλον πρὸς 
δι ’ 

τὴν ἀκρόπολιν. ὡς δὲ ἔγνωσαν οἱ ἐν τῆ ἀκροπόλει ὀλίγοι [11] 
7 , “ ’ ς , “δ Ἀ 

ὄντες, τήν τε προθυμίαν τῶν προσιόντων ἁπάντων ἑώρων, καὶ 
΄“ ’ ’ “- -“ 

τῶν κηρυγμάτων μεγάλων γιγνομένων τοῖς πρώτοις ἀναβᾶσιν, 
» ’ ’ ω ἰν 3 , “ἃ - ’ 9 , 

ἐκ τούτων φοβηθέντες εἶπον ὅτι ἀπίοιεν ἄν, εἰ σφίσιν ἀσφα- 
ἈΝ σ΄ , ς ΄“ - ς Ἁ ες ΨΡ ’ 

λειαν μετὰ τῶν ὅπλων ἀπιοῦσι διδοῖεν. οἱ δὲ ἄσμενοί τε 
“ἤ [Ὶ ΕΝ Α ι κ “ 9 " “4.5 

ἔδοσαν οι ἡτοῦυν, καὶ σπεισάμενοι και ορκοὺυς ομοσάαντες ετπι 

᾿Αθηναίων) τῶν ᾿Αθηναίων Υ.. 
δύο ΠοΌτδθαβ. [λΌΤ] τοὺς δύο. 
ἀπεστάλκεσαν Β. ΕΝ. Οὐ ίἰετϊ 

ἀπεστάλκεισαν. ““ Ῥοβδύ πος νεγθυτῃ 
ᾧχοντο ᾿ἸΠΒΟΙΘΠΟ ΤΠ 6886. δι 51Π1116 
ψϑύθυτη νἱα]ῦ Π,ΘοΠο]αν 8. ἤεσαν 46- 
αἰ Βομοῖοσ. δρόμῳ αὐτοῖς ἀπήντων 
ΡΙοροβα ΝΥ εἰβκιιβ.᾽ ΒΟΉΝ, ἐβοή- 
θουν Ἰ) ΟὈτοριι8. 

1ο. ἔπεμψεν] ἔπεμψαν Β. 
Πλαταιὰς καὶ Θεσπιὰς} Τ1ΟΘΟΓ. 15, 

25. ὥραγίαπη ΠΥ ΠΟΙΟΒ ΤηΪ5805 ὑγϑαϊῦ. 
Α ΡιΙυΐαγομο νοῖὸὺ ἦἀθ (ἀθβηϊο ὅουγ. 
Ρ. 586 "αὶ; παυγδηΐιν δηΐθ οσϑράθπι ΗδΓ- 
τηοϑύϑο 416 [6ΓΓ10 Ἰάτὴ δα ϊχΊββα 1 Π65ρ1- 
ΘΠΒΙΡῈΒ τῖῦ 1Π ΔΙΤΏ]Β οββθηΐ οἵ, συ ηο 
ἀδιηπη] ΟἸΠαῖι6 νοοδΥΘΠίγ, δία. πη 
ῬΙδδίο 6888 ροβϑθηΐ. δ,αΐίθβ. θῃ]πη 
Ῥυθ]οαπη δ] χα Ἰπίογθιηϊτη οχ 
γ] Οὔ ΠΥ] ΒΙρηΪΒ ΔΙΡΊΑΌΔΗΓΙΓ. 
5ΟΗΝ. 

προσιόντας οἴ ἀπαντήσαντες οτη. (Ὁ. 
ἀπηντήσαντες ΟὙΠῚ 5Ιρη0 αῚ ΠΕ. 

εἴκοσι Β. Μοχ προσέβαλλον Ο. 
11. ὀλίγοι ὄντες] ἥδ 6886 Ῥϑιῖιθοβ, 

ΒΟΙΠσοῦ 4 Ποδῖθϑ, ᾿ηςουργοίαιαν Μο- 
Ττι8. Δ διϑκιιιθ δὰ νϑῦθα τῶν κηρυ- 
γμάτων---γιγνομένων νψοΊθιΠ ἤκουον 
Δαἀἀοηάπατη οοηδϑοῦ. ΠΙοάογιβ [,Δ66- 
ἀφ ΠΟ ΠΪΟΒ. ΟἸΠῚ 50 0115. [1586 αἷῦ' 1ῃ 
ὍΓΟΘ Ιροο: ραγθ!αίθθ [ΔΘ ἸΠΐΘΥ 
608 ῬδῸΟΙ ἰδηΐιτη δαἀθγαηΐ, τ΄ ἀἸδβουίθ 
Ἰάθηῃ παρθϑῦ ο. 27, αὶ ἰαπάδιῃ τα]}- 
αουιπι βθηζθης85 σοΟποθάρυθ οοδοίὶ 
ΔΓΟΘ. ΘΧοθββουιιηΐ, ἘἘπιηάθηη ΡὈγρβὶ- 
ΠἸΑΥ]Οσ ΠαΙηθυι (αὐ Ῥ] αἰ ΆΓΟΠτι5 

ῬρΙορ. ς. 12. 5ὅὉΗΝ. 
τῶν προσιόντων] προσιόντων Ἐ. 
ἐκ τούτων Β.).Ε.1. Ὁδίθιὶ ἐκ τού- 

του. “θὰ δἴαια δουο Ραρηδίμπτη 
[1886 δ Δ᾽ΙΌΘΠῚ πᾶγαΐ ΙΟΟΥΊΙΒ 
ΝΟ 50] πη οηϊπὶ Δίμθηϊβ, 56 οὃχ 
Βωοὔϊα οἴϊδπὶ τη ]0] δοσιγγοσαηΐ τηϊ- 
᾿Ἰιΐθ5 δυχη]αῦιτ! ᾿ΓΏΘΌΔΠΙΒ, Ρϑαϊΐαβ 
αυϊ 6 πὶ ΠΌΤΠΘΙῸ 12ΟΟο. Θααϊζ65 Ρ]ΌΓΘΒ5 
αάδιη 200, 4πὶ, αἰγίδα ἴῃ ραᾶγίθβ τηὰ]- 
αὐπάϊπθ, απ ποοίαιμιθ ΡΘΥ ν]ο68. 8ἃΓ- 
απ ΟΡΡαρπαθαηῖ. Ταπᾶάθμη ἴδῃ 
ΘΧΡΌΡΤΔΙΙ 1, ΔΟΘαφΠ ΟἿ ΟἴΠ Β00]118, 
ἀσσορία ἢάδ, ᾿ποΟ] πλ65 δρτϑϑϑὶ διιηΐ 
ὌΓΡ06. ραχίδηϊ ἀποιπὶ ΡγΘΘ5111 [ἢ 
Ἰασϊοϊατη δαάἀποίοτιτη ἄποβ αυϊάθιη 
οαριῖϊΘ ἀδιηπαγιηΐ, ἰθγίϊο Ἰηρθηΐθτη 
τη ] τη ᾿γορδτιιηΐ, Πα 5ΟΪν ΓΘ ΠΟ 
Ροΐαϊδ. [{ὰ ΠΙΟΘΟΥ. 15, 27. ΡΒ] αΐαγοἢ. 
ἴῃ ῬΕΙορ. 6. 13. ΟΟΟΙ8085 {Ὀ1586 δαΟΐοΟΥ 
εδύ Ηθυπρρι πὶ οἱ Ατοίββυση, [ῳυ- 
ΒΔ ΠΟΙΊΘΙη. ΡθΘοιηΐα τηυ]ξαϊ πη οχίγα 
Ῥϑ]οροπηθϑιμῃ ἔπριββθ. ϑϑα 46 ἃε- 
ΠΙῸ οογαῖ!β ἢ. ρϑό ὰ, πομπηϊηαὶ Κρι- 
πίδαν καὶ ΓΔρκεσον, τι] Βτγάπιιβ 16- 
βοημαάθπ οσοπβοί Ἡρὶππίδαν Καὶ ἴΟρ- 
σιππον, δ ΠΟΙΠπὰ ΡΟϑαΪϊς Χοπο-: 
ῬΡβοη Η. ὅτ. 4, 2,8. θοηΐααθ ἴω: 
ΒΔΠΟΥΙΔΘΠῚ ΠΟῚ ἴῃ ΔΙῸΘ ὕπτη ΔΟΓΏ18586, 
56 ΔΌΧΙΠα ἈΓΟΘΕΒΙΨΊΒΒ6. οὗ χΘ] 108 
Παγπηοϑίαβ αθϑαξιιββθ, ἀθηϊααθ Οο- 
ΤἹΠΓΠῚ ἀορυθ θηβαπὶ δὲ πηι! αύππι ἔαὰ- 
1586, ΔρΡραγοῦ οχ Ρ] ΓΟ Ἰοοο αθ 
ἀδπῖο Ρ. ποϑ ΕὶῚ ἀαθη) ΘΟΓΓΙΡ ΠΩ 
8815 ἸΠρΘΠΪΟΒΘ ΘΟΠΟΙΪΠΠᾶν Βοἰβκίαβ.᾽" 
5ΟΌΟΗΝ. 

Αι 



Π..}8. 

’, » ’ 9 ; Φ 9 ’ ΄ 

12 τούτοις ἐξέπεμπον. ἐξιόντων μέντοι, ὁσοὺυς ἐπεγνωσαν τῶν[!{2] 

 Ὑ ΘΟΑΡΙΤΥ. 918 

᾿] ΄σ » ’ . 3 ᾿ ’ ε 

ἐχθρῶν ὄντας, συλλαμβάνοντες ἀπέκτειναν. ἦσαν δέ τινες οἱ 
Α ες Ἁ “ ’ ΄ς. “Ἕ Ἁ ΄΄σ « ο ’ ᾿] 

καὶ ὑπὸ ᾿Αθηναίων τῶν ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐπιβοηθησάντων ἐξε- 
’ - .- 

κλάπησαν καὶ διεσώθησαν. οἱ μέντοι Θηβαῖοι καὶ τοὺς παῖδας 
ἊΝ " ,ὔ Ὡ " ’ " ’ 

τῶν ἀποθανόντων, ὅσοις ἦσαν, λαβόντες ἐάν κῶς 

᾿Επεὶ δὲ ταῦτα ἐπύθοντο οἱ Λακεδαιμόνιοι, τὸν μὲν ΠΥ [13] ΑὙὉ΄:- 

στὴν τὸν ομροριρμήμοίοα τὴν ἀκρόπολιν καὶ οὐκ ἀναμείναντα 

τὴν βοήθειαν ἀπέκτειναν, φρουρὰν δὲ φαίνουσιν ἐπὶ τοὺς Θη- 
’ Ἁ 3 ι κ ’ὔ Φ ς Α ἤ 

βαίους. καὶ ᾿Αγησίλαος μὲν λέγων ὅτι ὑπὲρ τετταράκοντα 
" , , Α “ » - ὔ 

ἀφ᾽ ἥβης εἴη, καὶ ὥσπερ τοῖς ἀλλοις τοῖς τηλικούτοις οὐκέτι 
" ΕΣ - ς ω »»» ’ “ ᾿ ε 

ἀναγκὴ εἴη τῆς ἑαυτῶν ἔξω στρατεύεσθαι, οὕτω δὴ καὶ βασι- 
΄ Ἁ " Ἁ ’ 9 “ , -} “- Α Α ’ 

λεῦσι τὸν αὐτὸν νόμον ὄντα ἀπεδείκνυε. κἀκεῖνος μὲν δὴ λέγων 
΄“- 7ὔ 5" ’ 

ταῦτα οὐκ ἐστρατεύετο. οὐ μέντοι τούτου γ᾽ ἕνεκεν κατέμεινεν, 
ο 4 Α ῇ ’ ’ ΄ 

ἀλλ᾽ εὖ εἰδὼς ὅτι εἰ στρατηγοίη, λέξοιεν οἱ πολῖται ὡς ᾿Α γη- 
’ “Μ“ ’ “- ιῳ ΄'΄. ’; 

σίλαος, ὅπως βοηθήσειε τοῖς τυραννοις, πραγματὰ τὴ πόλει 
, 5 Α “ 

παρέχοι. εἴα οὖν αὐτοὺς βουλεύεσθαι ὁποῖόν τι βούλοιντο 

12. τῶν ἐχθρῶν ὄντας] διηΐ 1}}} 
αἱ Ροϑβῦ οδθάθιη Ρο]θιπμαγοΠοσιιμα ἴδο- 
τη ἴῃ ΔΙΌΘΠῚ σΟΠ ρογαηΐ. ΡΙαΓΆγΟἢ. 
46 (ἀδθπῖο ὅϑοου. ρ. σοῦ ἃ : Οἱ μὲν 
λακωνίζοντες εἰς τὴν Καδμείαν ἔφευγον 
ἐπισπασάμενοι καὶ τοὺς κρείττους λε- 
γομένους, εἰωθότας δὲ περὶ τὴν ἄκραν 

κάτω νυκτερεύειν. Τα ΘΠΪπὶ τοοΐθ να]- 
ϑαΐυτη καπνίζοντες Θμηθηάαν!ῦ ΠΘΙΒΚΊυ8 
ποβίοσ. 5ΟΗΝ. 

ὑπὸ Α.Β.0.ΕΕΟΝ. Οὐδίουι ἀπό. 
ἐξεκλάπησαν Β.1).1.Ν. Οὐείετ! ἐκλά- 

πησαν. 
12. οὐκ] μὴ Ρ. 
ἀπέκτειναν) ᾿ΓὟῪ65 Παγτηοβίαβ [Ἐ1586, 

ααογιιπὶ ἀπο8. Οσοϊάοτπιης ϑραγίδηϊ, 
τογαπὶ ΡΘοσηἶα πηι]ίαγιιηῦ 1ηρΘη], 
δηΐθ νάπη. ὅΟΗΝ, Ρ]αΐαγο ἢ 8 
βίαϊθιηθηῦ, νν ΠΟ ἢ ννὰβ ῬΡΥΟΌΔΌ]ν ἀγᾶννη 
ἔγτοσῃ ΠΟ θδΠ Ὠβίουδ 8. (866 ϑ' Πη6]- 
ἋΕΓ ὁ Χεη. ἢ. 5; 4: 2.) 88 ἴο 16 
[γθ6 ῇοπ] πὸ ΠδΙΉ65, 18 θυ 6 ἢ: 
{{π|64 το ογθαϊς. [{ό ννοτθ πού {Πδΐ 
ὕνο ψεγ ραΐ ἴο ἀθαΐ, ἃ8. θα |8}}Υ 
ΒΠΑΥΙηρ [Π6 γῆ 016 ΤΟΒΡΟΠΒΙ ΠΥ, νν6 
τηϊρηῦ Πᾶν Βρροβθα {Ππαᾶΐ [ΠΘΥῪ ὑγΘΓΘ 
ΔΡΡοϊηΐθα δοοοταϊηρ ἰο {Π6 ῥγδοί!οῦ 
γγΠ]Οἢ Πὰ8 ὈΘΘῺ ΔἸΡΘΔαΥ Ποίϊοοα (866 
νΟ]. 5, ἢ. 480, Π. 1) ἴο ἴα]κα {ῃ6 σοιη- 
τηδηα 1 5ιισοθββϑίοῃ. 18 νοῦ] το- 
ΘΟΠΟΘ Χοπορμοη νι μ Ρ]ίατΟἢ ; 

Δα ῬοΥαΡρ85 ἴμ6 οοπαριπμπαίοῃ οἵ 
θοΓἢ οἰ ΘΟ 8. 18. ΒΒ] ΟἸΘΠ]ν Θχρ]αηθα 
ὈΥ {Π|6 ΟΧ γΔΟΓΟΊΠΑΤΥ ᾿ΓΓΙΓΑΙ0η. Ρτο- 
ἀυςοα αὖ ϑρεατία ὮὉγ ἴΠ6 γτβοθηΐ 1085. 
ΤΗΙΒΙ ΝΑΙ... Πιβί. νο]. 5, Ρ. 42. 
6. ἃ. 1849. 

τετταράκοντα Β.Ο.Ι ΕΝ, 0Ὁε- 
[61] τετταράκοντα ἔτη. 

οὕτω δὴ] οὕτω δὲ ΒΥ. 
νόμον ὄντα 5.1) νῷ ΤῸ, 

ΑἸὰ. (ὑβίϑιϊ ὄντα νόμον. 
κατέμεινεν] κατέμενεν Ἐ. 
λέξοιεν ϑοπεοίοσιιβ. [101] λέξειαν, 

απο λέξειαν ἂν 506 ας Μαϊο 

αν. δ. 501, Ρ. 952 
βοηθήσειε τοῖς τ τ με ΡΙαΐαν- 

Οἴ5 ᾿δθὸο αἰβουίιιβ Θχρὶοαῦ. ΑρΘ81.. 
τ 24 : Αἰσχυνόμενος, εἰ Φλιασίοις 
ὀλίγον ἔμπροσθεν ὑπὲρ φυγάδων πε- 
πολεμηκὼς αὖθις ὀφθήσεται Θηβαίους 
κακῶς ποιῶν διὰ τοὺς τυράννους. 
5ΟΗΝ. 

παρέχοι Β.Ο.}. Οεἰίοιϊ παρέχει. 
εἴα οὖν] οι αν Ἰὰ. 
βουλεύεσθαι Β.Ὁ. ἘΜΈ Ν, Οὐδίουὶ 

βούλεσθαι. 
ὁποῖόν τι Β.Ο. ΒΕ ΈΝ, 

ὅ τι. 
βούλοιντο ϑίθρΠαηιιβ. βουλεύειντο]ὰ. 

(ὐδίουι βουλεύοιντο. 

ὄντα α.Ο, 

(εἴουὶ 

3278. 
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Α . Α ΝῚ " 

14 περὶ τούτων. οἱ δ᾽ ἔφοροι διδασκόμενοι ὑπο τῶν μετὰ τὰς ἐν [14] 
’; » ’ 

Θήβαις σφαγὰς ἐκπεπτωκότων, Κλεόμβροτον ἐκπέμπουσι, 
“-- ΄- 7 Α Α χὺ 9 

πρῶτον τότε ἡγούμενον, μάλα χειμωνος ὄντος. τὴν μὲν οὖν δι 
΄-- ’ ἈΝ ᾿] ’ὔ 

᾿Ελευθερῶν ὁδὸν Χαβρίας ἔχων ᾿Αθηναίων πελταστὰς ἐφύ- 
Ἀ Α 

λαττεν᾽ ὁ δὲ Κλεόμβροτος ἀνέβαινε κατὰ τὴν εἰς ΤΠλαταιὰς 
"ἘΞ ’ " Α ΄ 

φέρουσαν. προϊόντες δὲ οἱ πελτασταὶ περιτυγχαάνουσιν ἐπι τῷ 
5᾽ ’ - . ΄ “ ’ὔ ’ ΄ Α 

ἄκρῳ φυλαττουσι τοῖς εκ τοῦ ἀναγκαίου λελυμεέενοις, ὡς περι 
“ “. Α , ς 

ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα οὖσι. καὶ τούτους μὲν ἅπαντας, εἰ μή 
: Ἁ Α ’ 

15τις ἐξέφυγεν, οἱ πελτασταὶ ἀπέκτειναν αὐτὸς δὲ κατέβαινε [15] 
Α Α 

πρὸς τὰς [[λαταιὰς, ἔτι φιλίας οὔσας. ἐπεὶ δὲ εἰς Θεσπιὰς 

ἀφίκετο, ἐκεῖθεν ὁρμηθεὶς εἰς Κυνὸς κεφαλὰς οὔσας Θηβαίων 

14. Κλεόμβροτον] Πδροη οἵ 8π6- 
ΠΟΒΒΟΤΘῚ Αρδβρο 8. ΜΟΒΌΞΝ. 
Κλεόβροτον ἰις οἱ ροβίθᾶ ΗΕ, 
πρῶτον τότε ΒΟ. ΕΟΝ. Οδίοη 

τότε πρῶτον. 

μάλα χειμῶνος ὄντος) ΘῈ ΙΠ]{ΠΠπῸπππ 
ἨὨΙΘΙ5 ΘΧΒΘΪθ5 τααϊογαης ΓΠΘΌ48, 
τοβίθ Ρ]αΐάγοῖ. ῬεΙορ. ο. 9. ΘΗΝ. 

τὴν μὲν οὖν Β. τὴν μὲν ).Ε. Οε- 
[61 καὶ τὴν μέν. 

᾿Ἐλευθερῶν)] Ῥοάννε!πι8 ἴῃ ΑΠΠ8]]. 
ΧΟΠΟΡΠΟηΐοΙΒ δα ΟἸγπΊρΡ. 1οο, 2, 
Νβοῖο, ᾿πααϊῦ, δὴ Ῥτὸ ΕἸΘΌΓΠΘΓΒ 
ἘγγίῃΓοο ΡούϊπιΒ ᾿Π 6 ]Πρθη δ δἰπί. Αἴ 
ψοΙῸ ΕΠ] ΠΘΓδθ β᾽ζθθ οσαηΐ ἴῃ αθχίσο 
ΑἸ ΠΟΓΟΠΙΒ. τη ΟΠ 15 Ἰαΐθσα οἵ ΑὉΠοΌτη 
ΔΡΤΌΤΩ δἰ Προ δηΐ, διιοΐοσα Ῥδιιβδ δ 
Ι, 238, 2. σοῃῖτα ΕΥΥΓΉΓΟΘ ἴῃ 515,70 
Ἰαΐθσθ οὖ ἴῃ ἅρτόο Ρ]δαΐδβδββῃβὶ, θοθὴ 
δοίογ 9, 2,1. Ἀρραγοῖ ἸρτίυὙ ἸΟΠρΡ6 
ΘΟΙΏΙΠΟΟΪ 8. ΠΟΙΊΪΠΔΙΙ ἃ ΧΘΠΟΡΠΟηΐα 
Ε]ΘαΠοσταθ. ΡΘῚ αἰταη]αθ δαΐθπ, 
ὉΓΌοΙὴ νὰ [Δ οθαθοιηοηῖοβ ἀπορρθδΐ δα 
᾿ ΓΑΠαρΎδ τη 1ἢ ἀοχίσο ΤΉ Αγ τη Ἰαΐθτθ 
Βιΐδτη ; σοηΐτα δὶ Ρ]αΐθραβ νϑύββ 46- 
ΒΟΘΠΘΘΓ5 Θχ ΟἸΓΏΦΡΥΟΙΘ, νὰ ἀποὶΐ δὰ 
᾿ΠΘΒρΙαΒ ᾿η 5: ἰϑύ1Ὸ “ΓΏΘΌΔΓ ΠῚ Ἰαΐθγθ 
ΒιαβΒ. ΟΉΝ, 06 ΟἸδθοιηῦγοι οχρο- 
αἸοπο οοηΐ. “ΓΙ νν 411. Η 8. νο]. 5, 
Ρ. 43; αἱ Δηϊπηδανουεῦ οαπὶ σφαγὰς 
ἸοῚ 8. 12 τηρπηογαίαβ; 46 βἰζι Ἰ0οο- 
ταμη ΜΏΠΘΓ. Ογομοιῃ. Ρ. 477}. 64. 566., 
ὕπρον. ΤΠΘθαη. Ῥαγδάοχ. Ρ. 285 866. 

Χαβρίας} Ηῖϊς 6110 ΟΟΥπἰΠΐδοο δα- 
Γαοναΐ, πθὸ ν]ἀθῦτπν οατη Πεορμοπΐα 
ΙΧ Ί ΠΟ τη 5δι18 ἔα 886 ΠΘΡδη]5. ΟΕ Ν. 
Χαυρίας Β. 

οἱ πελτασταὶ] αἴιο5 ΟἸΘΟΙΙὈΤΟίτι5 
δὐάιχογαί. 5ΟΗΝ, 

περιτυγχάνουσιν] ἐπιτυγχάνουσιν Ἐ.. 

ἀναγκαίου λελυμένοις] ᾿Ορχομενοῦ 
ὑπὸ μέθης ἐκλελυμένοις 1).. τηθτηογαᾶ- 
ἈΠῈ γαγιθίδίθ, σα] 18 ΟΥΙΡΊ ΠῚ 81} οοτη- 
Ῥᾶγαῦ8Β ΘΙ ΤΙ θα5 ΠΠΡΥ18 ᾿παδραθιηΐ. 
5ΌΗΝ. ἀναγκαῖον 8. 8. ΗἸἰς ΡΓῸ 

α 

ἀναγκαίου ἘΒ. ΔΝ ϑμῦνδε Οαπ Ἰδοηᾶ 
ν΄. Θυδίοτῃ ἴῃ 9. ταύ α5, αὖ 41101 1 
1110, δια άδοὶ σοπ]θοίαγα Θχρ] νΊ586 νἱ- 
ἀδίαν. 

ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα] πεντήκοντα 
καὶ ἑκατὸν Υ. 

ἔτι φιλίας οὔσας] Ἦος ρτερίθχία 
ΓΉΘΌΔΩΙ ροβίθδτιβι Ρ]αἴεθαβ θχ οι θυαηΐ. 
Ῥ]αΐξθθηβεβ δχοιιβαΐ ᾿βοογαίθβ Ρ]αΐαϊο. 
Ρ. 2909 Β ἴΐα: Οὐ γὰρ ἑκόντες, ἀλλ᾽ 
ἀναγκασθέντες αὐτοῖς ἐδουλεύομεν --- 
ἐκείνων οὕτω μεγάλην δύναμιν κεκτημέ- 
νων, ἔτι δὲ πρὸς τούτοις ἁρμοστοῦ καθε- 
στῶτος καὶ φρουρᾶς ἐνούσης καὶ τηλι- 
κούτου στρατεύματος ὄντος Θεσπιᾶσιν. 

5ΟΗΝ. 
15. Θεσπειὰς ΠΡΊααΘ Υ. 
Κυνὸς κεφαλὰς) Μοτὰ8 αῇετί Ἰοστιτα 

ῬΙΟ ΓΟ ἴῃ ΕἸΔτηϊπῖο ο. ὃ. Κυνὸς 
κεφαλαὶ, λόφων οὖσαι πυκνῶν καὶ πα- 
ραλλήλων ἄκραι λεπταὶ, δι ὁμοιότητα 
τοῦ σχήματος οὕτως ὠνομάσθησαν. ϑεα 
[ἈΠΠ10π|, οατῃ ρΡαϊαῦ δα μάθη 101 θοῦ] 
Ἰοσιπλ. διιηΐ θηπῃ 1110 Κυνὸς κεφαλαὶ 
ἴῃ ΤΏ Θββα!α μα φησ] ϑοοίπββα 
Β10δ6, τὖῷ ὁοχ Ῥ] το Ο ἴρ80 σοηδβίαϊ. 
Ἐλαβάθιη πομηϊηδΐ οἰϊαπὶ Ῥαιιβ 88 7, 
8, 7. ΤΠΘΡαμαΒ. Κυνὸς κεφαλὰς δᾶ- 
θεὲ θρηδηιιβ ΒγΖ. ἈρΡΡθ]]Δ 5 [ὩΠΊΘΠ 
Κυνοκεφάλους. δίουση ἰθιάθη ἴα- 
ΙΒ886Ὲ 6Χ 60 ἸΙσθῦ ἃύριιθσο, αποα Ριη- 
αἀδσιτη 101 παύπτη ἔ1586 τα ππηΐ ΒΟ.ῚΡ- 
ἴΟἸ65 νϑίθγθβ. (Οὐηΐ. ἰηΐτα δὰ ὃ. 4; 
48. ὅ0ΗΝ. 
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ΕῚ ᾽ὔ , Α Ε] “- Ἀ ε ὃ ε ’ 

ἐστρατοπεδεύσατο. μεινας δὲ εκΚει περι εκκαιόεκα ημερας 

ς ’ὔ ’ » , ο “- Α ε Ἁ ’ 

απεχώρησε παλιν εἰς Θεσπιας. κακει μὲν ἀρμοστὴν κατέλιπε 
Ἁ -“ ’ ᾿, , ’ ε , 

Σφοδρίαν καὶ ἀπὸ τῶν συμμάχων το τριτον μερος εκαστων" 

’ Ἁ ᾿ ΄ Ἀ , Φ 9 ’ὔ ΝΜ » 

παρέδωκε δὲ αὐτῷ και χρήματα οσα ετυγχᾶνεν οἴκοθεν έχῶν, 

16 καὶ ἐκέλευσε ἕενικὸν προσμισθοῦσθαι. καὶ ὁ μὲν Σφοδρίας [16] 

ταῦτ᾽ ἔπραττεν. ὁ δὲ Κλεόμβροτος ἀπῆγεν ἐπ᾽ οἴκου τὴν διὰ 
- ; - 

ἹΚρεύσιος τοὺς μεθ᾽ αὑτοῦ στρατιώτας καὶ μάλα ἀποροῦντας 
, , “ Ν «᾿ , ἊΣ Ρ Ἂς 5» μ 

πότερα ποτε πόλεμος πρὸς Θηβαίους ἢ εἰρήνη εἴη" ἤγαγε μὲν 

γὰρ εἰς τὴν τῶν Θηβαίων τὸ στράτευμα, ἀπῆλθε δὲ ὡς ἐδύνατο 
ΜΙ , ς , κ » ΡΟ , " 

.7) ἐλαχιστα κακουργήῆσας. ἀπιόντι γε μὴν ἄνεμος αὐτῷ ἐξαίσιος [17] 

1ὃ θάλατταν. 

30 

᾽ ’ εἴ Ἁ ο ’ ’; γ᾿ ΑἉ ΄“΄“᾿Ρ Ὺ 

ἐπεγένετο, ὃν καί οἰωνίζοντό τινες σημαίνειν πρὸ τῶν μελλόντων. 
ἈΝ Ἀ Ἁ ’ 

πολλὰ μὲν γὰρ καὶ ἄλλα βίαια ἐποίησεν, ἀτὰρ καὶ ὑπερβαλ- 
΄' Ἀ -. ΄σ ΄. Ἁ ΄- 

λοντος αὐτοῦ μετὰ τῆς στρατιᾶς ἐκ τῆς Κρεύσιος τὸ καθῆκον 
ψ Α ’ 5, κ᾿ Ἁ 9,  Ὰ ει “- 

ἐπὶ θαλατταν ρος πολλοὺς μὲν ὄνοὺς κατεκρήμνισεν αὐτοῖς 

σκεύεσι, πάμπολλα δὲ ὅπλα ἀφαρπασθέντα ἐξέπνευσεν εἰς τὴν 
ἤ ΄»"» 

τέλος δὲ πολλοὶ οὐ δυνάμενοι σὺν τοῖς ὅπλοις [18] 
΄ι ᾿ 

πορεύεσθαι, ἔνθεν καὶ ἔνθεν τοῦ ἄκρου κατέλιπον λίθων ἐμπλή- 
Ἁ ἃ ΄ιο ΄. 

σαντες ὑπτίας τὰς ἀσπίδας. καὶ τότε μὲν τῆς Μεγαρικῆς ἐν 
ο ’ 9 ’ Φ 9 ’ὔ Ξ »"»" 1] ε Ἅ ς ’ὔ 

Αἰὐγοσθένοις ἐδείπνησαν ὡς ἐδύναντο τῆ ὃ ὑστεραίᾳ ελθοντες 
3 Ἂν ἐὰν ἣν τ 7 2 ΕΣ Ψ 5 ’ 

ἐκομίσαντο τὰ ὅπλα. καὶ ἐκ τούτου οἴκαδε ἤδη ἕκαστοι ἀπηεσαν" 
ο Ω ᾿ Α 

ἀφῆκε γὰρ αὐτοὺς ὁ Κλεόμβροτος. 
κ ἰοὺ “ “ ΄ὉΝἋ 

Οὲ μὲν οὖν ᾿Αθηναῖοι ὁρῶντες τὴν τῶν Λακεδαιμονίων ῥώμην [19] 
": , ’ - 

καὶ ὅτι πόλεμος ἐν Κορίνθῳ οὐκέτι ἣν, ἀλλ᾽ ἤδη παριόντες τὴν 

᾿Αττικὴν οἱ Λακεδαιμόνιοι εἰς τὰς Θήβας ἐνέβαλλον, οὕτως 

ἐκεῖ βευνανι Β., οἵ. σθίου!. 
ἁρμοστὴν κατέλιπε Β.1).ΕῸΝ. Οδίοτι 

κατέλιπεν ἁρμοστήν. 
ἔχων ἔ εχ φευ [ἀοἴτιπη ἴη Β. 
ἐκέλευσε] ἐκέλευε Β. 
16. Κρεύσιος ΕἾ. Ῥογίτι5 ἢ] οἴ 5. 17, 

όο. Τλῦτὶ Κράσιος, Θχορρίο, αὖ ν]- 
ἀοίατν, Κ΄, 486 αὰο ἰδοοίαγ δα Κρεύσιος. 
νι α. οἱ ὁ... ἃ. α. 25. οἱ. Ῥασθοι. 
Βοίϊο, 6..22. ΒΟΉΝ. 

μεθ᾽ αὑτοῦ Β.1}90. θαυτοῦ (2) Ει. (ὐδίετϊ 
μεθ᾽ ἑαυτοῦ. 

17. πρὸ τῶν μελλόντων] ΑΥΤΙΔΠΙ 
ΑΠΌ. 7, 22,5: Τοῦτό τε οὖν αὐτῷ πρὸ 
τῶν μελλόντων σημῆναι. οἴ 6. 24. 1: 
Καί τι καὶ τοιόνδε πρὸ τῶν μελλόντων 
σημῆναι λέγει ᾿Αριστόβουλος. ΟΝ. 

βίαια Β.1).1.. (ὐδίετὶ γενναῖα. “ΑἹ- 
ὕθυτι ΠῚ σ]οββθιηα 6886 οθηβοῦ ΜΟΙ, 

4] γενναίαν δύην οχ ΒΟΡΗ. ΑἾἸάς. 947. 
οἱ 811ὰ αὔοτί.᾽" 5ΟῊΗΝ, Ρεγρεογϑιη. 

ἀφαρπασθέντα Β.Ο. ΚΕΝ Οδίοει 
ἀναρπασθέντα. 

ἐξέπνευσεν] ἐξέπλευσεν .Ὁ.... Ὁ, 
1.ν. Οὐδἴθιη ἐξέπεσεν. 

18. ἔνθεν καὶ ἔνθεν] ἔνθεν καὶ Α. ΑἸα., 
σοΥτιρθηΐθ 1. 

τῆς Μεγαρικῆς ἐν Αἰγοσθένοις Β.Ο. 
ΟΝ. Οδίογὶ ἐν Αἰγοσθένοις τῆς 
Μεγαρικῆς, αὖ 6, 4, 26. 

ἐδύναντο] ἠδύναντο ἃ. ΑἸα. 
οἴκαδε ἤδη ἕκαστοι ΒΒ. Ὁ ΕΝ, οἵ- 

καδε ἕκαστοι (. (ὑδἴεγ! ἤδη ἕκαστοι 
οἴκαδε. 

19. ῥώμην Β.0.Β.Ε.1.. Οὐείοτ 
δύναμιν. Μῶοχ τη8}15 ὁ πόλεμος. 

εἰς τὰς Θήβας ἐνέβαλλον] ὡς τὰς 
Θήβας ἐνέβαλοννΝ. 



910 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒΚ ΗΙΒΊ1. ΟΒ. 

" - ο . ᾿ 7, ᾿ ΠῚ “ " 
ἐφοβοῦντο ωστε καὶ Τω δύο στρατήγω; ω συνηπιστασθην την 

“ ’ὔ ᾿] Α Ἁ ᾿ , ἢ ; , 

τοῦ Μέλωνος ἐπὶ τοὺς περι Λεοντιάδην επανάστασιν, Κριναντες 
ν Α “" ’ Ἁ δ᾽ εἰ Ἁ 9 « ’ 9 ὃ 

τὸν μεν ἀπέκτειναν, τὸν ὃς ἐπεὶ οὐχ ὑπέμεινεν, εφυγα ευσαν. 

Οὲ δ᾽ αὖ Θηβαῖοι καὶ αὐτοὶ φοβούμενοι, εἰ μηδένες ἄλλοι ἢ 
5 Ἁ ,ὔ -“ Δ ὃ ’ ’ ὃ ε ’ 

αὐτοὶ πολεμήσοιεν τοῖς ακεθαιμονίοις, τοιονὸε εὑρίσκουσι 

μηχάνημα. πείθουσι τὸν ἐν ταῖς Θεσπιαῖς ἁρμοστὴν Σφοδρίαν, 
, ’ ς ς , " Ν ς ᾿ "ἃ ᾿ ΠΣ) 

χρήματα δόντες, ὡς ὑπωπτεύετο, ἐμβαλεῖν εἰς τὴν Αττικῆν, τν 

ἐκπολεμήσειε τοὺς ᾿Αθηναίους πρὸς τοὺς Λακεδαιμονίους. 

δύο] [ΔὈ τὶ δύω. 
ὦ} ΓΛΌΓῚ οἵ. 
Μέλωνος] Απόλλωνος Β. (ὑδίο1] 

Μέλλωνος. δα. δα 5. 2, 5. 
συνηπιστάσθην ] ὈἸΤαϊατοτιβ ΡοΪορ!α. 

ὁ. 14. σοηβοπί (6 ΑΙΒΘΙΘΏΒΙΡΒ: Οἱ 
᾿Αθηναῖοι περίφοβοι γενόμενοι τήν τε 
συμμαχίαν ἀπείπαντο τοῖς Θηβαίοις καὶ 
τῶν βοιωτιαζόντων εἰς τὸ δικαστήριον 
δΡΠΟΥ ἐγόνπεν τοὺς μὲν ἀπέκτειναν, τοὺς 
δ᾽ ἐφυγάδευσαν, τοὺς δὲ χρήμασιν ἐζη- 
μίωσαν. ἰϑιρηὰβ δϑύὺ Ἰοοὰβ ΠΊ ΠΆΓΟΙ 
σΟΠΐΓ8 1) ΘπιοβΠΘΠ6ΠῚ, 48] ἢπο τοίεγα- 
ἴα, Ρ. 30: Τὰ μικρὸν πρὸ τῆς ἡμετέρας 
ἡλικίας γεγενημένα ὑπὸ Κεφάλου τοῦ 
ῥήτορος καὶ Θράσωνος τοῦ ̓ Ἐρχιέως καὶ 
Ἡλίου Φορμισίου καὶ ἑτέρων ἀνδρῶν 
ἀγαθῶν, ὧν ἐνίων καὶ νῦν ἔτι ζῇ τὰ 
σώματα" τούτων γὰρ οἱ μὲν, φρουρου- 
μένης ὑπὸ Λακεδαιμονίων τῆς Καδμείας, 
βοηθήσαντες τοῖς εἰς Θήβας κατιοῦσι 
τῶν φυγάδων τοῖς ἰδίοις κινδύνοις ἤλευ- 
θέρωσαν πόλιν ἀστυγείτονα καὶ πολὺν 
χρόνον δουλεύουσαν" οἱ δὲ πείσαντες 
ἐξελθεῖν ὑμῶν τοὺς προγόνους. Κεφάλου 
τούτου ψήφισμα γράψαντος, ὃς οὐ 
καταπλαγεὶς τὴν Λακεδαιμονίων δύναμιν 
οὐδὲ λογισάμενος --- ἔγραψεν ἐξιέναι 
βοηθήσοντας ᾿Αθηναίους τοῖς κατειλη- 
φύσι τῶν φυγάδων Θήβας" καὶ ἐξελθόν- 
τῶν ἐκεῖ τῶν ἡμετέρων πατέρων, ὀλίγαις 
ἡμέραις ἐξεβλήθη ὁ ὁ τῶν Λακεδαιμονίων 
φρούραρχος, ἠλευθεροῦντο Θηβαῖοι. 
Οἴτῃ 40 οΟΙΠΡΑΓΆΠαιιΒ δῦ ραμ]0 Ἰοη- 
ΒΊΟΥ “ΒΟ 115 σοηΐτα ΟἴΘΒΙΡ. Ρ. 5231.» 
ἘΠῚ ΠΟΙ ΠΑ ΠΕ ἀ16688 οἵ ἀποῦο 68 510- 
Β16Ἰοτιπλ ΓΘ ΠῚΒ. τπϊββοσαμη. [106 
(ὐδρμδ}1 ἀθογθίο οοπξ. “ ΠΙΓ]νν 41}. Η 80. 
ΝΟ]. 5. Ρ. 44. 6. ἃ. τι849.1] Δα {τηο- 
ΤῈ ΠῚ ΑἸΠΟΠΙΘηβιτπη δοσθϑϑὶς Ρογἤαϊα 
“ΠΟ θα πογιιπι, αιιᾶπ| ΘΠΓΓανῚ [βοογὰ- 
(65 Ρ]αΐαϊο. Ρ. 3202. Εἰχ ΡΙυΐάτοθο ἃΡ- 
Ραγοῦ Ατοῃ]απὶ ΠΙΘΥΟρ μα ηΐδιη οἱ ("4]- 
᾿ιβίγαθαπη ἔαν:βδθ βασι θ85. Αὐομϊῶ οἱ 
ΤΠοοηαά. Μιὰθ ἀ6 ὑθηϊο ϑοογ. Ρ. 
ΕΟ ΒΟΗΝΝ. 

. 
κα- 

ἐπὶ τοὺς περὶ] περὶ τοὺς ἐπὶ Υ͂. 
20. τοιόνδε Β.1} ΤΟΝ, τῇ οὐδὲν ΕἸ, 

ΒΌΡΕΙ μηχάνημα ῬΟΒΙῖΟ 5Ισ10 ἀαθὶ,, 
Οὐείϑυὶ τοιόνδε τι. 

Σφοδρίαν) Ἰ)ιοάογαΒ 15, 29: Σφο- 
δριάδαν εἰ φύσει μετέωρον καὶ προπετῆ 
γοσδΐί, δἰψιθ γθρθπὶ (Ἰδοιη γούππι ἰα 
ΘΟΏ51}1 4661586 αἷΐ αὖ Ριγθθθαχη οσσι- 
Ραγεῦ ; ροβῖβθα 1 ἡπαϊοίατη δα αιιοί Π, 
Γανϑηζθτιβ τορΊθτιβ, ΔΟβοϊαὔπιτ ἔα15868. 
ΘΟΙΠΙσοῦ οχ νηΐ σΟμΒ] τὴ ΟἸθοτη- 
Ῥγοῦ! δαάϊαϊββθ νιἀθῦαγ, αὖ Βαρτα ἴῃ 
ῬῃοΌΙαΑ [βοογαῖ. πημάθια ΡΒ] αἰαγομ5 
ῬεΙορ. ὁ. 14. ὑπόκουφον τὴν γνώμην 
καὶ κενῶν ἐλπίδων καὶ φιλοτιμίας ἀνοή- 
του μεστὸν νοςαῖ. [{ΠοΓα 6 βθοαίιιβ 
ν᾽ ἀοῦν (ὑΔ]]]8 0 ΠΘπθ πη ΤΟ βθοαπ60 
“Ἑλληνικῶν, 40 Ητροογαίίοῃ Βαθοῦ: 
Σφοδρίας ᾿ἸΙσαῖος κατὰ Μεγαρέων--- 
στρατηγὺς Λακεδαιμονίων. φησὶ δὲ 
αὐτὸν Καλλ. --εὐήθη τε εἶναι λίαν καὶ 
κοῦφον πρὸς τὰς ἐλπίδας. 1ἄδπη Αραδ. 
Ο. 24. 46 60 βϑηΐμΤῇἴ, ἈὈῚ [ἀπηθῃ σΟΟ ΙΓ 68 
συϊάδπι ΡΒΟατγίαπι Παγπιοβίθη 1Π6- 
ΤΆΡΏ]5 (Θεράπναις,) ΠΟ 1 Π65Ρ118, ἀαπί. 
5ΟΌΗΝ, ιοάοτο γοβυξαθηάπιῃη 6586 
Σφοδρίαν αἰχ! δὰ δίθρῃ. Τηδ6β. ν. 
Σφοδρίας. 

χρήματα δόντες] ΟΥ̓ΔΙ]ΟΠΘΙΩ ΠΟΙΉΙΠΪ5 
ἃ ῬοΙορΙἃ ΒΕ ΌΤΩΙ5Β1 θ]τι8 ΘΌϊα πη ατιΆ 
ῬΘΟΠΏΪΔ ΠῚ γα ]τῖθθθ ἀρὰ ΡΠοατγίατη 
{τας Ρ]αΐάγο 5 Ῥ]ΟρΙα. ο. 14. οἵ 
Αρ6811. 24.. ὕὖὲὶ Μέλωνα εἰ ῬΕ]ΟΡ ΔΩ, 
Βωοίαγοοβ. δυο, διιοίοτοϑ ΘΟΏΒ1}}1 
ποιηϊηδί. 5ΟΗΝ. 

ἐκπολεμήσειε]} δα ὈΦΙΉΙπῚ ᾿ποθπάογοί. 
Ηος βθηϑιι Ηδιροογαίίοη Χοπορμοη- 
[61 αἰ ἴῃ βοχίο Η δ] Ιου ΠῚ ΡΟδυ 586 
ἐκπολεμῆσαι ΡΙῸ ἐκπολεμῶσαι. ΖοΟΠα͵ὸΘ 
(Ρ. 672) τϑϑυμηοηλιπ ρτούμ 1 Ν Δ]. Κ6- 
ΠΆΓ. 8 Αὐητηοηΐθπη Ρ. 72. ΡῬ] αἴατοτιβ 
ΡΕΙοΡ. ς. 14. ἢος 1ἄθηι σοηβη ῖο Ῥε]ο- 
ΡΙάς οἱ ἀονριας Βορο το πάσῃ Θοτη- 
ΤΠ] [δοίαπι ΠΆΤΤΔΏ5, συγκροῦσαι 
πάλιν τοὺς ᾿Αθηναίους τοῖς Λακεδαιμο- 
νίοις. ΞΟΉΝ, Αραα Ηδιροογ ΠΟ μΘ πὰ 

Α.Ὁ. 

[30] 



ἕο". 

ΠΥ ΑΒ Εν. 917 

- ὔ " - ’ Ἁ ΄ 

κεινος πειθόμενος αὐτοῖς, προσποιησάμενος τον Πειραιᾶ κα- 

δι ὩΝ - κα ν ταλήψεσθαι, ὅτι δὴ ἀπύλωτος ἣν, ἦγεν ἐκ τῶν Θεσπιῶν πρῷ 
᾿ ’ὔ , ἀν. Ἷ ᾽ὔ 

δειπνήσαντας τοὺς στρατιώτας, φάσκων πρὸ ἡμέρας κατανύσειν 
9 ᾿ “- “ ᾿] ᾿] “ ε ,ὔ Ω ,ὔ Α ΤΣ 

εἰς τον ΠΕειραιά. Θριάσι ὃ αὐτῷ ἡμέρα επέεέγενετο, και οὐὸθεν 

“ - Φ ᾽ Α " ’ 

ἐντεῦθεν ἐποίησεν στε λαθεῖν, ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἀπετράπετο, βοσκή- 
’ ΕΣ ΟὟ ἐδ. κ᾿ δὲν". , ν 

ματα διήρπασε και οικιας ἐπόρθησε. Τῶν δὲ εντυχοόντῶν τινες 

τῆς νυκτὸς φεύγοντες εἰς τὸ ἄστυ ἀπήγγελλον τοῖς ᾿Αθηναίοις 
, “ , ’ 

ὃτι στράτευμα παμπολὺ προσιοι. 
ἅν ὦ - κ «ς “- ᾿] ΄σ Ὺ" 7ὔ 3 

22 καὶ ἐιππεῖς καὶ ὁπλῖται εν φυλακή τῆς πόλεως ἦσαν. 

ε Ἁ Α Α ε ’ 

οἱ μὲν δὴ ταχὺ ὁπλισάμενοι 

τῶν δὲ 

Λακεδαιμονίων καὶ πρέσβεις ἐτύγχανον ᾿Αθήνησιν ὄντες παρὰ 

Καλλίᾳ τῷ προξένῳ ᾿Ετυμοκλῆς τε καὶ ᾿Αριστόλοχος καὶ 

"Ὠκυλλος" οὗς οἱ ᾿Αθηναῖοι, ἐπεὶ τὸ πρᾶγμα ἠγγέλθη, συλλα- 

έ Ῥτὸ ἕκτῃ ΤοΌρΡι5. δα πα] απ νευρὰ 
Ἠδῃροογαί!οη!β γοροίθηΐθιη. ν΄. ααΐθιη 
δα 165. δίθρῃδηι ν. ᾿Εκπολεμέω. 

ἀπύλωτος ἢν) [ἀφπὶ δοοϊα!ϊ ΑἸΠΘη]- 
ΘΏΒΙΌιι5 δηΐθϑ, ΟΠ Γ65 ΘΟΥΓΏΤΩ ΤΠΕΧΙΠΊΘ 
Πογεθγοῖ, ἃποίοσα Τμπιογαϊθ 2, 92: 
Τοῦ Πειραιῶς τοῦ λιμένος---ἦν δὲ ἀφύ- 
λακτος καὶ ἄκλειστος εἰκότως διὰ τὸ 
ἐπικρατεῖν πολὺ τῷ ναυτικῷ. οἴ ἴπης 
Ροϑβῦ ποβίϊιπι τϑαϊΐππη ο. 94. φυλακὴν 
ἤδη τοῦ Πειραιῶς μᾶλλον τὸ λοιπὸν 
ἐποιοῦντο λιμένων τε κλείσει καὶ τῇ ἄλλῃ 
ἐπιμελείᾳ. ΝΝειηρθο ροβίατιδιη ᾿υυβα ΠΟΥ 
ΤῸ πὶ Πδιίοαη ΑὐΠΘΠΙΘΉΒΙΠ Ρ]ΔΠ6 
δνοσυίογαΐῖ, ρουίππη Ἰρϑατη Πορ]οχογαηΐ 
ΑὙΠΘΠΙΘΠ568, οὔϑὶ ρα] α]Π} ΤΠΔΥ18 1Π|- 
ΡΘΓΙΌτη ᾿ο ΠΤ Αἰ βοϊαηΐθ8. 5ΟΗΝ. 

πρῷ] [λυ] πρωί. 
τοὺς στρατιώτας (Ὁ. νΕ] ΕΣ. ἴῃ πη8Γ- 

ΘῚΠΘ Θϑάθιη Τη8Π1.. 
ἡμέρας ἡμέραν (Ὁ. 
21. Θριᾶσι Β. (ὐεἴοτὶ Θριάσι. “ 108- 

408 δὰ Ε]δυβίπθιη ργονθοΐαπι ΓΘ 1586 
ῬΓΟΡίου τη] τπιπι {Ἰπηόγϑῖη γα! Ρ]α- 
ἴΆγο ἢ. Ῥο]ορια. ο. 14. [λιηθη οχ 588- 
ΟΥΒ Ε]ΘΙ 51 115. ΒΆΙΟ ΔΡΡΑΥ 586. οἵ 
ΤῊ] 065. ὕΘΥΓΊ 1586 Πδυταΐ Αρθβ. 6. 24. 
Ατιβῦ 4685 ἴῃ ΕἸ]ΘαβΙη. οτγαῦ. Ρ. 452. α΄. 
(ὐδηΐουὶ : Σφοδρίου---ἤρκεσαν αἱ δᾷδες 
φανεῖσαι κατασβέσαι τὴν τόλμαν. ἴ7πα6 
ΘΟ] σΊ αν ΤηθΠ86 τηθαϊο ΒΟΒαΓΙΟΠΊΙΟΠΘ 
ΡΒΟαΤΙο ἸΠΟΌΥΒΙΟΠ6 πὶ ΔΟΟΙ 1556, 40 
ῬΘΙ (168 πονθπῃ βδοτὰ Ε]Θβ᾽:η1α 6616- 
Ὀγαρθαπίαγ." 5ΟΗΝ, 

οὐδὲ ταῦτ᾽ ἐποίησεν] 58 π6 Πος 
: ποτὸν οἤἴδοιί, δὰπὶ ᾿πηρι}1, αὖ βία- 
δγο Ἰαίοσθ. [ἴὰ Μοπιβ. Θυδπι βθη- 

Β1Π) ΘαΌΪ θη οχ νΘΥὉ]8 στθθοὶβ να] 
ΒΌΤΩΤΩΔ ΥἹ ΘΧΙΟΓΩΠΘΙΙ ΡΟΒ86. ΠΕρῸ. 

ὙΝγοΙΠτι5 ᾿Ἰπἰογργοίδίῃσ : πθφιθ 7αηι Ἰέα 
86 φοδδὶέ εἱἱ ἰαἰογοί, 1. 6. οοηϑδιἑτλιη, αὖ- 
76οἱέ ἰαΐοπαϊὶ. πη ΟΟΠ]ΙοΙδ τοιαῦτα 
ΒΟΙΙΡίτ ΠῚ) ἔτι1586, θα 6 πη ἰδιηθη 56η- 
ἰθηΐϊὰ. ὑχυϊάθηη τότε ΒΌΒΡΙΟΟΓ Β0ΠῚρΡ- 
ὕππΔὶ ἴπ]588θ. ὅΟΗΝ, ΒΟΓΙΡΒΙ οὐδὲν 
ἐντεῦθεν. 

ἀπετράπετο Β.}).1.. Οὐδίουι ἀπε- 
τέτραπτο. 

διήρπασε---ἐπόρθησε] Ἰπνογίι Υ. 
ἀπήγγελλον] ἀπήγγελον Υ. 
πάμπολυ] πολὺ Ν. 
προσίοι Β.Ο.0 .ἘΕΟΝ, Οδείουὶ προσ- 

ηξει. 

2:2: ἐτύγχανον ᾿Αθήνησιν Β.Ο..Ε.Ε. 
[.ν. Οδίοει ᾿Αθήνησιν ἐτύγχανον. 

προξένῳ] προξένου ΑἸά. πρόξενον 
γ6] προξένου (. “[ρ86 (8115 τηΐτα 
6, 3. ἴῃ ΟΥ̓ΔΙΟΠΘ ἀρτὶ [μΔΟΘἀϑοΠΟΠ]08 
ΒΌΔτη Ἰδοίας προξενίαν. Κανοθαΐ 1116 
ΓΟ Θἀδοιη 118, οἰαβααθ δα ΑΤΟ ΔΤ 
ῬΠΘΡθαπογαση ΡοΪθιπδγο τ [1{{6Γᾶ8, 
4αϊρι8 οατη 46 56! 1 οη6 Θχϑα]απ δα- 
τηοποθαΐ, ΒΡ] αἴδΥγοἤτι5 σοματη θησαν." 
5ΟΌΗΝ, 
ἤΩκελλος] [ηΐτὰ 6, 5, 33. αὐτὴ Εἰγ- 

ΓΉΟΟ]6 Ἰοσαῦϑ ΑΙ ηα5 νΘΠ]5856 ἋἸΟΙΓῸΓ 
8.0 ἔῶκυλλος. Οὐδ ἔουτηᾶ ὙΘΟΙΟΥ 
οὐ νϑγᾶ 80 Ἰρποῦο. ᾿Ἑτεοκλῆς [ὅ60 
οϑύ ἴπ Ρ] αἴαγοῃϊ Γγβαηᾶτο ὁ. 9. ᾿Δδεί- 
μαντος ᾿Ωκύτου (ὐοτΙπίμὰ5 ἀραα Ηε- 
τοάοίαπι 8, 5. ὅδ νι]ο56. βουιρίτιϑ 
νἱἀθίαγ. (ὐδίδθτυτῃ Ἰοραῦὶ 1,Δοράφοιηο- 
πϊοτιση ἀ6 Ρᾶ66 ΤῊΪ881 νἹἀθης 6856 
᾿Ιοτὴ 46 φαϊρτιβ ἀγριτηθηθαγη οΥῖ]ο- 
ὨΪ8. δ οὐὔδῖϊο ἴρβὰ Απάοοϊαθ Ρ. 900, 
Ιορ. οὖ τορ. {τα ῦ. [)6 ἀυριτηθηΐο 
βίο δἵ οὐδίοηθ 'ρ8ὰ ν]β αἸβρείαίο- 
ΠΘΙὴ Ν᾽ ΔΙ ΟΚΘΠΑΙΙ ἀραα Α]πἰΐογατη [μθοΐ, 



23 ταῦτα παρὰ τῷ προξένῳ, οὗ τάχιστ᾽ ἂν εὑρέθησαν. ἔτι δ᾽ [23] 

24 μὲν κριθέντες μηδὲν συνειδέναι ἀφείθησαν. οἱ δ᾽ ἔφοροι ἀνεκά- [24] 

“Ὁ 

918 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΝ ΗΙΒ57. ΟΕ. 

’ ’ Α 

βόντες ἐφύλαττον, ὡς καὶ τούτους συνεπιβουλεύοντας. οἱ δὲ 
“" - ’ Ἁ 5 “ ε 

ἐκπεπληγμένοι τε ἦσαν τῷ πραγματι και ἀπελογοῦντο ὡς οὐκ 
5 “ Ἂ ας ς Ἅ,, κἀξ ’ Ἀ 

αν ποτε οὐυὐτΤῶ μῶώροι σαν ὡς ει ἤδεσαν καταλαμβανόμενον τον 

΄ “΄“ «ἵ “ 

Πειραιᾶ, ἐν Τῷ ἄστει αν ὑποχειρίους αὑτοὺς πάρείχον, καὶ 

ἔλεγον ὡς εὔδηλον καὶ τοῖς ᾿Αθηναίοις ἔσοιτο ὅτι οὐδ᾽ ἡ πόλις 
“- , “ ’ 

των Λακεδαιμονίων ταῦτα συνήδει. Σφοδρίαν γὰρ εὖ εἰδέναι 
ΕΣ “ νυ ’ ’,ὔὕ ς Ἁ “ ᾿ 8 - 

ἔφασαν ὃτι ἀπολωλότα πεύσοιντο ὑπὸ τῆς πόλεως. κακεῖνοι 

λεσάν τε τὸν Σφοδρίαν καὶ ὑπῆγον θανάτου. ἐκεῖνος μέντοι 
’ὔ ᾿ ς ’ ϑ δ δὲ , 5 ε ,ὔ "5 

φοβούμενος ουχ υπηκουσεν ομῶὼς .] καίπερ ουχ υπακουῶὼν εἰς 

τὴν κρίσιν ἀπέφυγε. καὶ πολλοῖς ἔδοξεν αὕτη δὴ ἀδικώτατα ἐν 

Λακεδαίμονι ἡ δίκη κριθῆναι. ἐγένετο δὲ τοῦτο τὸ αἴτιον. 

Νν υἱὸς τῷ Σφοδρίᾳ Κλεώνυμος ὄνομα, ἡλικίαν τε ἔχων [25] 
᾿ Υ δ “ ». τ , ᾿ εἶν , 

την αρτι εκ παίδων και ἀμαὰ καλλιστὸς ΤΕ και εὐοοκιμώτατος 

τῶν ἡλίκων. τούτου δὲ ἐρῶν ἐτύγχανεν ᾿Αρχίδαμος ὁ ᾿Αγησι- 
, ι Ξ Ξ “ Ξ , ΝΥ 

λαου. οἱ μὲν οὖν τοῦ Κλεομβρότου φίλοι, ἅτε ἑταῖροι ὄντες τῷ 

Σ φοδρίᾳ, ἀπολυτικῶς αὐτοῦ εἶχον, τὸν δέ γε ᾿Αγησίλαον καὶ βίᾳ. χϑθν, 

Απαοοϊά. Ρ. 204 8β8ε6ααᾳ. ΟῊΗΝ,. ἜὩ- 
κυλλος Β. Ωκελος 1)... Οὐ εἰοιὶ Ὥ- 
κελλος. Οὐηΐ. 46. ΟΥρΡΊΏΘ. ὨΟΙΏΪΠΙΒ 
Ηιηβίουῃ. δα Ηθϑυοῖι. νο]. 2, Ρ. 725. 
Ἰηΐον ῶκελλος οἱ ῶκυλλος νατϊαΐ 
ΒοΙΙρύαγα οὔϊδπη ἀραὶ ΨαηηὈ]] ματα Υ. 
Ργίμπαρ. Ρ. ρΡ28, ΌἘΌῚ ρϑ] 8. θὔϊδτη ῬῈῪ 
Ο οὖ Β1ΏΡ]|161 λ, οὖ Ρ. 542, ἘΌῚ ἀδελφὴ 
᾿Οκκέλω οὐ ᾿Εκκύλω, Ρ᾿ΓΑγ15. δοςθηΐ!- 
Ρυϑ. 

ἐφύλαττον ἡ. (ὐείετ! ἐφύλασσον. 
οὕτω μωροὶ Β.Ο. ΕΝ. Οὐδίεεὶ 

μωροὶ οὕτως. 
ἤδεσαν Β.Ὦ.Ν. ἤδησαν ΟΕ}. (ὐδίετ] 

ἤδεισαν. 
αὑτοὺς] αὐτοὺς Β.Ὦ. 
οὗ) Ροβῦ πος Ἰδοιπα ἴῃ (ὐ. παύου 

ν6] ΄φαϊησαθ ᾿ς Θγασιιτη : οὗπερ Υ. 
23. ἔσοιτο ὅτι] ἔσοιτο ὡς Α. ΑἸΑ., 

σοΥροϑηίθ 1. 
24. ἀνεκάλεσάν Β.1).1.Υ. τε ἀνεκά- 

λεσαν Εἰ, τε ἐκάλεσαν ἢ. (Ὑρίουὶ ἐκά- 
λεσαν. 

ὑπῆγον ῬΙούβοη. δα Μουΐῃ ῥ. 478. 
οὐ δ ]οκοπαγ, δα Ἠογοάοίιπ) 9, 92. 
ΛΌγ] ἀπῆγον. ΄ΟἈ)ἨῊΝ. ἀπηγαν 

ὑπήκουσεν] ὑπήκουεν Υ. 
ὅμως δὲ] ὅμως Ν. 
ἀπέφυγε) ἀπέφευγε Α.Ο.Ε.. 

ἀδικωτάτη ἐν Λακ. ἡ. ἀδικώτατα ἐν 
Λακ. Β..Ε.1. Οδίἴθει ἐν Λακ. ἀδικώ- 
Τατα. 

ἡ δίκη Γ[ΛΌτῚ δίκη. 
Λακεδαίμονι Β.Ο..Ε, Οὐδίοτὶ Λα- 

κεδαιμονίοις. 
τοῦτο τὸ ΒΟ. ΕΝ. Οεἰθεὶ 

τοῦτο. 
25. Κλεώνυμος] Η!βίογίατη εχ Χε- 

ΠΟΡΠΟΙΐΘ 1566 Π0 588}06 γΘΥΌῚΒ Τρ 
ΡῬΙαίαγομαβ Αρθβ. ὁ. 28- (ὐεΐεσυχσῃ 
νεῦρα Κλεώνυμος ὄνομα Βίαϊϊμη Ροδβί 
Σφοδρίᾳ Ἰῃβογοπάδ νἱαθπίασ. ΘΟῊΝ. 
Ῥοποθραηίαγ δηπὶ ροϑὲ παίδων. ΤΑ Π8- 
ῬΟΒᾺΙΪ οαπῃ Β.., 41] οτη ὄνομα. 

τῷ Σφοδρίᾳ οπι. Α.Ο. .ἘΈΌΝ. ΑἸά. 
ἀπολυτικῶς)] ἀπειλητικῶς ἃ. ΑἸΑ. 

““ Βἰθρηδητιβ Ποβίγατη ΘΟ ΟΠΘ ΠῚ ΌΓΟ- 
Ροϑυϊί, θαϊπαιιθ 86 ἴῃ ΠΙΌΤῚΒ νϑίθυ θτι8 
ΤΘΡΘΙΪ586 αἰχς. Μοχτιβ ἰἀτηθη α6 ἴῃ- 
ἐδρτιςαίθ ᾿Ἰδῦιτι5. ϑὔϊαση Ἰθοῦ!οπὶβ ἀπ ϊΐα- 
νἱῦ, οἴἴδβηιϑιιβ ἸΠΡΥΊ ΠῚ158. οΘΠΙνΟ αὐτοῦ. 
Θοαϑὶ νοῦοὸ Ἰηϊουβουθατη τῷ Σφοδρίᾳ 
οαπῃ 6αα. νοϑύτιϑι]8. ΟΠΊΒΟΙῚΒ οἵ αὐτοῦ 
ἃ ἑταῖροι τοίταχϑυῖβ, ἤδης Οἰδηβιο- 
ΠΘΠ ἴ01165, τὸ ἴατηθη Π11}1ὰ δβί, αἱ 
τϑοίθ τηοπιῦ ΥΥ οἰβκιιβ. 5ΟΗΝ. 

δέγε Β..Ε. Οδίοι δέ. 

Δ.Ὁ. 
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τοὺς ἐκείνου φίλους ἐφοβοῦντο, καὶ τοὺς διὰ μέσου δέ δεινὰ 
. 5 26 γὰρ ἐδόκει πεποιηκέναι. ἐκ τούτου δὲ ὁ μὲν Σ φοδρίας εἶπε [26] 

ο .- ᾽, ΜΔ ’ ᾿' ει “ ᾿ " 
πρὸς τὸν Κλεώνυμον, "Εἰ ξεστί σοι, ὦ υἱὲ, σῶσαι τὸν πατέρα, 
ὃ ᾽ὔ “ Γ ΠῚ 3: ἃ ἢ 4 Α “ ᾿ ’ 

εηθέντι ᾿Αρχιδάμου εὐμενῆ ᾿Αγησίλαον ἐμοὶ εἰς τὴν κρίσιν 

παρασχεῖν. ὁ δὲ ἀκού τ ΟᾺ ἐλθεῖν πρὸς τὸν ᾿Αρχίδα- ρασχεῖν. ε ἀκούσας ἐτόλμησεν ελθεῖν πρ ΡΧ 

27 μον, καὶ ἐδεῖτο σωτῆρα αὐτῷ τοῦ πατρὸς γενέσθαι. ὁ μέντοι [27] 

᾿Αρχίδαμος ἰδὼν μὲν τὸν Κλεώνυμον κλάοντα συνεδάκρυε παρ- 

εστηκώς" ἀκούσας δὲ δεομένου, ἀπεκρίνατο, ᾿Αλλ᾽, ὦ Κλεώνυμε, 

ἴσθι μὲν ὅτι ἐγὼ τῷ ἐμῷ πατρὶ οὐδ᾽ ἀντιβλέπειν δύναμαι, ἀλλὰ 
7 ΄. ΄ι 

κἄν τι βούλωμαι διαπράξασθαι ἐν τῇ πόλει, πάντων μᾶλλον ἢ 
“ δ “ ν] ω Α , ’ὔ ’ “ Ἑ 

τοῦ πατρὸς δέομαι" ὅμως δ᾽, ἐπεὶ σὺ κελεύεις, νόμιζε πᾶσαν με 

“8 προθυμίαν ἕξειν ταῦτά σοι πραχθῆναι. καὶ τότε μὲν δὴ ἐκ τοῦ [28] 
, 9 Ἁ κου Ε Ἁ ς ,ὔ ΄“ 3 ἊΝ ΕἸ Α 

φιλιτίου εἰς τὸν οἶκον ἐλθὼν ἀνεπαύετο" τοῦ δ᾽ ὄρθρου ἀναστὰς 
“ 5 ἐφύλαττε μὴ λάθοι αὐτὸν ὁ πατὴρ ἐξελθών. ἐπεὶ δὲ εἶδεν αὐτὸν 

ἐξιόντα, πρῶτον μὲν, εἴ τις τῶν πολιτῶν παρῆν, παρίει τούτους 

διαλέγεσθαι αὐτῷ, ἔπειτα δ᾽, εἴ τις ἕένος, ἔπειτα δὲ καὶ τῶν 
ὔ ΄ ’ ’ὔ ᾽ ᾿] 9 Α " Ἂ “σ“- 

θεραπόντων τῷ δεομένῳ παρεχώρει. τέλος δ᾽, ἐπεὶ ἀπὸ τοῦ 
Ἐὺύ ’ὔ ἢ ΕἸ Εἴ ς ἸῊΝ " ς , : 

ὑρώτα ἀπιων ὁ ᾿Αγησίλαος εἰσῆλθεν οἴκαδε, ἀπιὼν ᾧχετο 

20 οὐδὲ προσελθών. καὶ τῇ ὑστεραίᾳ δὲ ταὐτὰ ταῦτα ἐποίησεν. ὁ [29] 
δ᾽ ὍΔ ἢ Ἃ ε ᾽ὔ Α Ὁ Ψ 2 ! ᾽δὲ 

γησίλαος ὑπώπτευε μεν ὧν ἕνεκεν ἐφοίτα, οὐδὲν μέντοι 

ἠρώτα, ἀλλ᾽ εἴα αὐτόν. ὁ δ᾽ αὖ Ἀρχίδαμος ἐπεθύμει μὲν, ὥσπερ 

πἰαπη. 5ΟΗΝ, τοὺς διὰ μέσου] Ναί] [Δο ΟΩἹ δά- 
αἸοίοΒ ᾿πἰουρτοίαϊαν Μοσιβ. Ρ] αἴαγο 5 
ΑΡΈΒΙ}. δ. .2Δ4: 5 ΡΒΟ ΊΆτη ἔα]556. αἱΐ 
ἐκ τῆς ὑπεναντίας στάσεως τῷ ᾿Αγησι- 
λάφῳ. 5ΟΗΝ. 

26. εὐμενῆ ᾿Αγησίλαον. Β.Ο.0.Ε.Ε. 
Υ. Οἰείεγι᾿ Αγησίλαον εὐμενῆ. 

σωτῆρα αὐτῷ Β. σωτῆρα αὐτὸν 1). 
ΠΥ. τὸν σωτῆρα [δ., αὶ οἰἴαπ ἔδει. 
Οἴου αὐτὸν σωτῆρα. 

27. κλαόντα) [ΛΌΤΙ κλαίοντα. 
συνεδάκρυε] ἐδάκρυσε Ὁ. 
παρεστηκώς Β.1).1.Νν. Οὐδίετ παρε- 

στώς. 
ἴσθι μὲν ὅτι ἐγὼ Β.0.Ὁ. Β. ν. ἴσθι 

ὅτι ἐγὼ Ε, (ὐδίειὶ ἴσθι ὅτι ἐγὼ μέν. 
βούλωμαι Β.Ο. Ὁ ἘΓΝ. Οὐίοεὶ βού- 

λομαι. 
ἕξεν Β.Ὁ.Ἐ.1. 

έξειν. 
28. φιλιτίουΠ͵ ΜαΙρο [,ΘΟΠοΪαν]ὶ 

φιδιτίου.; ΑἸέθτα ὑδγηθη βουρίπιγα το- 
ῬΘΥΙ ΟΣ οἔϊατη ἀρὰ Νοβίγατη 46 Ἐδ- 
ΡᾺΒ]. Τμαοράφοπη. 4, 6. αὶ νἱα. Ζθυ- 

(δίουὶ συν- 

λάθοι Β. (ὑδίουὶ λάθη. 
παρίει Β.Ὁ ἘΚΈΤΟΝ. Οὐδίοεὶ παρή- 

νει. ““ 556 1η8]6 1ηΤογργίδίτ ΜΟΙῚΙΒ 
παρίει 516: οραοθαΐ 1115. Θαίη : δα- 
ταϊυεραΐ 1108. ΝΟ ΟΥΤΟΡ. 1,4, 6: 
Ὅτι οὐ παρίει αὐτὸν πρὸς τὸν πάππον. 
δος. οὖ 8101 Χοπορμοη." 5ΟΗΝ. 
ἴπηπιο αἰοίτιμη, πιὸ Βα 68 παρεχώρει, 
αυδτη ας ΠΟὴ ἈΡΆΓΡ 46 ἸΔῃηϊζογα. 

ἔπειτα δὲ καὶ τῶν θεραπόντων τῷ 

δεομένῳ Β. ΠᾺ ̓  Υ. ἔπειτα δὲ εἴτις καὶ 

τῶν θεραπόντων τῷ δεομένῳ σ. ΕΒ. οἵ 
4] δ᾽ Ε, (Οὐβίθιι ἔπειτα δ᾽ εἴ τις καὶ 
τῶν δεομένων παρεχώρει τῶν θεραπόν- 
των (θεραπευόντων ΤΩΔΙΡῸ ΘΙΘΡΠΗΔΗ]). 

ταὐτὰ οτῃ. Υ. 
20. ἐφοίτα] '"Γατα ἔγθαιθηβ 11 101- 

46 δάδγαῖ. (ὑθίθγιιπη ΘρΡΤΘΡΊΘ {Πτὴ]- 
ἄδπι Ατοβι ἀαγη] οἰιποία!!οηθῖη Ρἱηχὶΐ 
Χοθόρμοη. Ο βαουγιαΐθιῃ 100] ΠΘΒΟΙῸ 
48 ΠῚ ΤΟΡΘΙΓΘ 5101 νϑιιβ δύ Μουσι. 
5ΟΗΝ. 

οὐδὲν] οὐ Α. ΑἸά. 
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Α ε "»- Α , ’ ΕΣ Α ᾿] Α Α 

εἰκος, ὁρᾶν τὸν Κἀλεώνυμον᾽ ὅπως μέντοι ἔλθοι πρὸς αὐτὸν μή 
΄σ ᾿ - Φ Α 

διειλεγμένος τῷ πατρὶ περὶ ὧν ἐκεῖνος ἐδεήθη οὐκ εἶχεν. οἱ δὲ 
- “ ’ 

ἀμφὶ τὸν Σῴοδρίαν οὐχ ὁρῶντες τὸν ᾿Αρχίδαμον ἰόντα, 

πρόσθεν δὲ θαμίζοντα, ἐν παντὶ ἦσαν μὴ λελοιδορημένος ὑπ᾽ 

20᾽ Αγησιλάου [ἀπεληλαμένος] εἴη. τέλος μέντοι ὁ ᾿Αρχίδαμος [30] 
- - ἴχυ , , ; 

ἐτόλμησε προσελθεῖν καὶ εἰπεῖν, ὯὮ πάτερ, ᾿Αλεώνυμός με 
’ - ᾿ κι αν, Ὁ αι. ἃ ἰγδιυιων ΓΦ, 

κελεύει σου δεηθῆναι σῶσαι οἱ τον πάτερα και εγω ταυτὰ σοὺυ 

Ἁ Α 

δέομαι, εἰ δυνατόν. ὁ δ᾽ ἀπεκρίνατο, ᾿Αλλὰ σοὶ μὲν ἔγωγε συγ- 
3, δ « Ἁ 

γνώμην ἔχω" αὐτὸς μέντοι ὅπως ἂν συγγνώμης τύχοιμι παρα 

τῆς πόλεως ἄνδρα μὴ καταγιγνώσκων ἀδικεῖν οἷς ἐχρηματίσατο 
΄“ “ “ Ἁ ω Α 

31 ἐπὶ κακῷ τῆς πόλεως οὐχ ὁρῶ. ὁ δὲ τότε μὲν πρὸς ταῦτα οὐδὲν [31] 
Ων ΄- 4 ΄- , Α ] " Ἁ 

εἶπεν, ἀλλ᾽ ἡττηθεὶς τοῦ δικαίου ἀπῆλθεν. ὕστερον δὲ ἢ αὐτὸς 

νοήσας ἢ διδαχθεὶς ὑπό του εἶπεν ἐλθὼν, ᾿Αλλ᾽ ὅτι μὲν, ὦ 
οὶ Ξ πάτερ, εἰ μηδὲν ἠδίκει Σφοδρίας, ἀπέλυσας ἂν αὐτὸν οἶδα" 

“- Α ᾿] ’ ε “ “ ’ὔ ε Ἁ “ ’ 

νυν δὲ, εἰ ἠδίκηκέ τι, ἥμων ενεκεν συγγνωμῆς ὑπὸ σοὺ τυχέτω. 
ς εἶ 2 ς ΄- “ἃ ) Ἂ πΦ. δ. αὶ 53 4“ ΕΣ 

ὁ δὲ εἶπεν, Οὐκοῦν ἂν μέλλῃ καλὰ ταῦθ᾽ ἡμῖν εἶναι, οὕτως ἔσται. 
“- ͵ “-“ ΄σ 

22ὁ μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἀκούσας μάλα δύσελπις ὧν ἀπήει. τῶν δὲ τοῦ [32] 

Σφοδρία φίλων τις διαλεγόμενος ᾿Εὐτυμοκλεῖ εἶπεν, Ὑμεῖς μὲν, 
οὺ - Ἁ 

οἶμαι, ἔφη, πάντες οἱ ᾿Αγησιλάου φίλοι ἀποκτενεῖτε τὸν Σφο- 

ἰόντα] Ν᾽ εηϊθηΐοθμ, αἱ 4, 4, 5; 8, 5. 
ἐν παντὶ ἦσαν] δ᾽΄α]46. {ϊππθὈδηΐ, 

ΒΏΧΙΪ ογαηΐ. [ἃ Ἰηΐγα 6, 1, 4: Εἰς 
πᾶν ἀφικέσθαι. Οὐοηΐ. ΝΑ ]ΟΚΘΏΔν. δὰ 
Ηετοαοί. 7, 118. ἴῃ ΑΠΔΌΒΒΙ 2.1, 
12: ᾿Επὶ πᾶν ἐλθεῖν ο80 : οπηηΐὰ ἴθῃ- 
ἴατο. 50ΟΗΝ, 

λελοιδορημένος ὑπ᾽ ᾿Αγησιλάου ἀπε- 
ληλαμένος εἴη ΒΒ. λελοιδορημένος ὑπ᾽ 
᾿Αγησιλάου εἴη 1).Ε.. Οὐδίοτὶ λελοι- 
δορημένος εἴη ὑπ᾽ ᾿Αγησιλάου. 

30. τελὸς μέντοι] τέλος δὲ (Ὁ. 
εἰπεῖν] ΝΙδὶ Ἰασϑηάῃτη εἶπεν, αἱ 5.26. 
ταῦτά σου δέομαι Ὁ. ἘΈΙΝ. ταῦτά 

σοι δέομαι Β.1. (ΟὐδίεΥΙ σου ταῦτα δέ- 
ομαι. Ταὐτὰ [Ῥο.Π 118. 

ὅπως ἂν ϑοῃεοίογιιβ. [ΔὈΤῚ ὅπως. 
ἐχρηματίσατο] ἐχρήσατο Β. “Μοτχιι8 

ἰηϊογργοίαίαν α881] δϑϑοῦ ἀδικεῖν ἐν 
ἐκείνοις οἷς ἐχρηματίσατο, αυδ ἴῃ 46- 
{γϊπηθηζιιτη ΡδίγοΘ οὗ ϑιηο] τηθηΐι πη 
ϑαθστη ἴδοις ΝΥ νυ ΘΔ Οἤπι8. ἴῃ ΒΙΡ]. 
Οὐ. Ατηβίθ]. νο]. 2, ἢ. 1οῖ. ὃς 16- 
ϑοπάθπη 6888 σθηβοῖ, αιυοα οὐ τη]ῃὶ 
Ρἰαοοῖ. χρηματίζεσθαι αϊοὶ ναοί ἀ68 
ΠΟΤΉΙΠ6. ΡΘΟΙΙη118 σοΥτιρίο.᾽ 5ΟΗΝ. 
Οὐοηΐ. 5. 20, ὉΡῚ χρήματα δόντες. 

ἘἈδοΐθ δπΐθιη Μουιβ. 
21. ἠδίκη Ο(.1. ἠδικήκει ΘοΒερἔθυβ. 

Οοπΐ. νᾶγ, βου ρίαγοθ 5, 4. 2. [)6- 
τη ϑίῃ. Ρ. Οϑ1, 2, ἈΌῚ 811 ἠδίκεις ΡΓῸ 
ἠδικήκεις. 

ἕνεκεν] ἕνεκα (Οὐ. νοὶ] Εἰ. 
ὑπὸ σοῦ] παρὰ σοῦ Α. ΑἸ4., σοττῖ- 

βσοηΐ 1. ““Νονογδηΐ ἃτηϊοῖ, αὶ 1ὰ- 
ΘΙ ΘΟΠΒΙ τη ἡἀδαογαπί, ΔΠΗΪΤΠΙΠῚ 
ΑρΘβ114] τη] θη οὖ [Δ οΊ] τὴ ἴῃ ἃΙηΪ6Ο8. 
Ε͵ὰ5. Θηὶπὶ θριβίοϊατη τηϑιηοσαΐ Β]- 
τἀγοτι8 Ργθθοθρῦ. ΤΘΙΡᾺ]. φογθπαᾶθ 
Ρ. δοϑ Α. «α Τατίθαχη (ὑλγῖθθ σαρι] τη 
Ὦδης : Νικίαν, εἰ μὲν οὐκ ἀδικεῖ, ἄφες, 
εἰ δ᾽ ἀδικεῖ, ἐμοὶ ἄφες" πάντως δ᾽ 
ἄφες." 50ΗΝ. 

Οὐκοῦν ἂν Β.1. Οὐεἰετὶ Ἄν. “ΡΙὰ- 
τἀγο 8. ΑΡ651]. 6. 25: Σκέψασθαι δὲ 
φήσας ὅ τι καλῶς ἔχει κὰὶ πρεπόντως, 
ἀπῆλθεν. Οἱ ὥτορῃδητβ οιπθπαδθαΐ 
σκέψεσθαι." ὅ0ΗΝ, 

ἔσται Β.Ὁ.ν. Οὐείετὶ ἔστω. 
42. Σφοδρία 1.Υ., υἱ 58. 64. Οὐδἴειὶ 

Σφοδρίου. Μά. δα 4. 5. 19. 
οἶμαι, ἔφη] ἔφη, οἶμαι Ἐ. 
πάντες οἱ ᾿Αγησιλάου φίλοι ὁ ̓ Αγη- 

σίλαος φίλοι, πάντες Ἐ. 

Αὐϑῦ, 
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ι Α 7 ΕῚ 

δρίαν. καὶ ὁ ̓ Ετυμοκλῆς, Μὰ Δία οὐκ ἄρα ταὔτ᾽, ἔφη. ποιήσο- 
ἊἋ ’ " κ Ε Κὰ... ἃ ᾿ ’ δ“ ὃ Ἃ 

μεν ᾿Αγησιλάῳ, ἐπεὶ ἐκεῖνός γε πρὸς πάντας ὅσοις διείλεκται 
κ Ὰ Υ) ἈΠΕ, ὦ 

ταὐτὰ λέγει, μὴ ἀδικεῖν μὲν Σφοδρίαν ἀδύνατον εἶναι" ὅστις 
- « “.Ο ’ Α Α - 

μέντοι παῖς τε ὧν καὶ παιδίσκος καὶ ἡβῶν πάντα τὰ καλὰ ποιῶν 
’ ᾿ 2 - »» ᾽ , Σ ᾿ . 

διετέλεσε, χαλεπὸν εἰναι τοιοῦυτον ἄνδρα ααποκτιννυνας τῆν γὰρ 

Σπάρτην τοιούτων δεῖσθαι στρατιωτῶν. ὃ οὖν ἀκούσας ταῦτα [33] 
΄ Α Ἁ Α 

ἀπήγγειλε τῷ Κλεωνύμῳ. ὁ δ᾽ ἡσθεὶς, εὐθὺς ἐλθὼν πρὸς τὸν 
ΓῚ “ “- ΗἜ κὺ ὩΣ ᾿Αρχίδαμον εἶπεν, Ὅτι μὲν ἡμῶν ἐπιμελεῖ ἤδη ἴσμεν. εὖ ὃ 

᾿ ’ 3 ’ Μ ἥδ ες - ; ᾽ “ ς 

ἐπίστω, ᾿Αρχίδαμε, ὅτι καὶ ἡμεῖς πειρασόμεθα ἐπιμελεῖσθαι ὡς 
’ Α 93 Α ἧς ὀχβά ς ’ ’ Ν ΄“- Α γος μ ’ 

μήποτε σὺ ἐπὶ τῇ ἡμετέρᾳ φιλίᾳ αἰσχυνθῆς. καὶ οὐκ ἐψεύσατο, 
ΕῚ Ἁ Ἀ - .“ - Νἢ ’ δ Ὶ ᾽ ΄ Σ ἤ Α ᾽ 

ἀλλὰ καὶ ζῶν ἅπαντ᾽ ἐποίει ὅσα καλὰ ἐν τῆ Σπάρτῃ, καὶ ἐν 

Λεύκτροις πρὸ τοῦ βασιλέως μαχόμενος σὺν Δείνωνι τῷ πο- 

λεμάρχῳ τρὶς πεσὼν πρῶτος τῶν πολιτῶν ἐν μέσοις τοῖς πολε- 
’ " {0 ὑ  ἘΓῚ 4Ὁ εἰ Ε Ἅ ἐν ἾΑ (ὃ ς δ᾽ 

μίοις ἀπέθανε. καὶ ἠνίασε μὲν εἰς τὰ ἔσχατα ᾿Αρχίδαμον, ὡς 
« ’; 93 ,ὔ ο Ἂ » 9 ’ ’, Α 

ὑπέσχετο, οὐ κατήσχυνεν, ἀλλα μαλλον εκόσμησε. τοιούτῳ μεν 

δὴ τρόπῳ Σ φοδρίας ἀπέφυγε. 

Τῶν μέντοι ᾿Αθηναίων οὗ βοιωτιάζοντες ἐδίδασκον τὸν δῆμον [34] 

ταῦτ᾽, ἔφη Β. ταῦτα 1). (ὐεἰεΥἹ ταὐτά. 
διείλεκται] διείλεγκται ΑἸ. διή- 

λεκται Ο. 
ταὐτὰ λέγει] ΓΛΌΥῚ ταῦτα λέγει. 

γ.. 7 , . 
ἀδύνατον εἰναι} ἀδύνατον ἔφη εἶναι. 
ΟΝ. ἀδύνατον εἶναι ἔφη Α. 
ΑΙα. 

παῖς τε] παῖς ῦ. 
38. ὁ οὖν Β.).Ε.1. Οὐεἰετὶ ὁ δέ. 
ἐπιμελεῖ] ΤΑΡΥῚ ἐπιμελῇ, Ηἰδὶ χαρά 

Ο. ρζγ. ἐ ῬΓῸ ῃ. 
τρὶς πεσὼν Β.).ΕΝ1.. Οίευὶ 

προσπεσών. Ρ]αῦ. Αρθ51]}. ο. 28: 
᾿Απέθανον δὲ χίλιοι Λακεδαιμονίων καὶ 
Κλεόμβροτος ὁ βασιλεὺς καὶ περὶ αὐτὸν 
οἱ κράτιστοι τῶν Σπαρτιατῶν' ἐν οἷς 
καὶ Κλεώνυμόν φασι τὸν Σφοδρίου τὸν 
καλὸν τρὶς πεσόντα πρὸ τοῦ βασιλέως 
καὶ τοσαυτάκις ἐξαναστάντα καὶ μαχό- 
μενον τοῖς Θηβαίοις ἀποθανεῖν. 

ἔσχατα ᾿Αρχίδαμον] ἔσχατα τἀρχί- 
δαμον Β., ΡΥῸ ἔσχατ᾽ ᾿Αρχίδαμον, αἱ 
νἹἀ θέαν. 

34. οἱ βοιωτιάζοντες] Ηπιο ροτγποί 
Ἰοοῖβ ΙΒοογαῦ!β ἴῃ Ρ]αΐαϊοα Ρ. 302, οἵ 
γοῦθὰ Ρ]αἰάγο ἢ] ῬεΙορ. α. 15 : Ἔκ τού- 
του πάλιν προθυμότατα ᾿Αθηναῖοι τοῖς 
Θηβαίοις συνεμάχουν καὶ τῆς θαλάσ- 
σης ἀντελαμβάνοντο, καὶ περιϊόντες 
ἐδέχοντο καὶ προσήγοντο τοὺς ἀποστα- 

τικῶς τῶν Ἑλλήνων ἔχοντας. δϑιρὰ 
ΟἸΩΠ τη ΕἸἸΒΌΠΟὔββίτηθ ἤδθο Ὡδγγαΐ 
Τλιοάοτγιβ 15. 28. Δ|16Π0 ἴδιηθῃ ἸΟ0Ο, 
δηΐίθ ὥ'ρῃοαγιθ 86. ἱτηρϑίύσχῃ, βϑάθχῃ 
[Δτηθη ΟἸγτηρΙδθ τοὸ, 4. ὅϑιβρῖὶ- 
οααβ δϑ οὔϊδπη  Θββθι]ηρῖι8 111 
ῬΥδοροβίεσο οὐαϊπθ ἰγααϊία 6886, δἵ 
σοΙηραγανιῦ πη ΧΟΠΟΡΠΟΙΓ5 ἸοσΌτη. 
Οτπηϊϑιῦ ἰαιηθη Ῥ]αίΆΓΟΙ Ἰοοατη δἵ 
Δ] τη ΧΟΠΟΡΠΟΙ15 ροβίθα θυ άτη, 
6Χ αϊθιιβ ΟΥ̓ ΤΟΥ Τὴ 5815 ΟΪαγΘ 60}- 
βύπ1 ροϊοβδύ. ιοάουβ Ἰριῦαν ΑἴΠ6- 
ΠΪΘΏΒ65 δ᾽ Τη5515 ἰθρδί!β οἰνηζαίαβ 
Οὐεθοῖθθ Πογίαϊοβ θθ8586 αὖ ΒΌΡΟΥθΌΙη 
Τ,ΔΟΘαφουηοῃ] οτὴ ᾿τηρϑυίατη ἀοίγθοΐδ- 
Τρηΐ. ῬΥΪΠΠΟΒ ᾿ρΊΓΥ δ Οσθββιβ86. δᾶ 
Ρατίθβ ΑΥΒμοπιθηβίθτη ΟἾΪοβ εὐ Βγ- 
Ζϑηΐ1ο5, ἀοἰπάθ ἈΠοάϊοβ, ΜΙ ΘηΦΘΟΒ 
Δ]ἸΔΥ ΤΠ 116 ἸΠΒΌ]ΔΤ τη ̓Π60145. Ατιοΐο 
1ζα Ῥυ]αῦπη ΒΟΟΙΟΥ ΠΏ ὩΠΙΠΘΙΌ, Α- 
ὑΠΘΏΊΘη865 ΟΟΙΊΠΠΙΠη6. ΒΟΟΙΟΓΙΩ. 60Π- 
ΟΠΠατη ᾿ηϑυαπηΐ, ἴπ 4ὰὸ αο]θοῖ οχ 
ἀπδαθδαιιθ οαἰνιαῖθ σΟΠΒα]θγηΐ ἀ6 
ΘΟΙΩΠΊΠΗΙ 58] 6. (ΟΠ Β6β5ι18 ΘΟΠΟΙ ΠῚ 
ΒΑΘ θαΐαγ ΑἸΠΘΠη15, οἰν!δ ππϊσυϊατι8 
ΒΌΠΓΑΡΊ 5 ογαΐ, ᾿πηρϑυϊατη Ὀ611 Α- 
{Π6Π]ΘΠ565 ρογοραηΐ, Ροϑί ΞῬῃοαγΙδα 
᾿πηρθίπιμη ἴῃ ῬΙγθθθατη ΓΘ ΌΔΠΟ5 Θἰ]Δ 1 
ἴῃ ΘΟΠΊΤΩΠΙΠΘ ΘΟΠΟΙ πη Βοοίογιη δα- 
ΤηΪ5805 [1556 τοίοσί Πιοάοσιβ; δααὶξ 

δ ὁ 



Θ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΙΒΚ ΗΙΞΊΤ. ΟΠ. 

φ 8, ᾿Ὶ 9 

ὡς οἱ Λακεδαιμόνιοι οὐχ ὅπως τιμωρήσαιντο, ἀλλὰ καὶ ἐπαι- 

νέσειαν τὸν Σφοδρίαν, ὅτι ἐπεβούλευσε ταῖς ᾿Αθήναις. καὶ ἐκ 

τούτου οἱ ᾿Αθηναῖοι ἐπύλωσάν τε τὸν [Πειραιᾶ, ναῦς τε ἐναυπη- 

35 γοῦντο, τοῖς τε Βοιωτοῖς πάσῃ προθυμίᾳ ἐβοήθουν" οἱ δ᾽ αὖ [35] 

Λακεδαιμόνιοι φρουράν τε ἔφηναν ἐπὶ τοὺς Θηβαίους, καὶ τὸν 

᾿Αγησίλαον νομίσαντες φρονιμώτερον ἄν σφίσι τοῦ Κλεομ- 
’ ς - 5) . ἢ “- »᾽ Α [ ε Ἁ 

βρότου ἡγεῖσθαι, ἐδέοντο αὐτου αγειν την στρατίιαν. ο δὲ 

κ] Ἁ Φ οι “ἃ εἴ “ ’ ’ » “- ’ 

εἰπὼν [ὅτι] οὐδὲν ἂν ὃ τῆ πόλει δοκοίη ἀντειπεῖν παρεσκευάζετο 

46 εἰς τὴν ἔξοδον. γιγνώσκων δ᾽ ὅτι εἰ μή τις προκαταλήψοιτο [36] 

τὸν Κιθαιρῶνα, οὐ ῥᾷάδιον ἔσται εἰς τὰς Θήβας ἐμβαλεῖν, 

μαθὼν πολεμοῦντας τοὺς Καλειτορίους τοῖς Ὀρχομενίοις καὶ 
᾿ ᾿ , 3 " 9. κί αὶ Φ ΄, ᾿ 

ξενικὸν τρέφοντας, ἐκοινολογήσατο αὐτοῖς, ὅπως γένοιτο τὸ 

37 ξενικὸν αὐτῷ, εἴ τι δεηθείη. ἐπεὶ δὲ τὰ διαβατήρια ἐγένετο, 
3, “- 

πέμψας, πρὶν ἐν Τεγέᾳ αὐτὸς εἶναι, πρὸς τὸν ἄρχοντα τῶν 

παρὰ τοῖς Κλειτορίοις ξένων, καὶ μισθὸν δοὺς μηνὸς, ἐκέλευε βρ - 

προκαταλαβεῖν αὐτοὺς τὸν Κιθαιρῶνα. τοῖς δ᾽ ᾿Ορχομενίοις 

Ῥτγδοίοσθα ΑὐΠΘηθηβῈ5 ἀθογθνββθ αἱ 
ΔΡῪΪ ῬΕΙ͂ ΒΟΥ ΠΟΏΘῚ Οσοαρδῦ! (κλη- 
ρουχίαι) ἃ. ΠΟ]ΟΠ15 51.115 ἀΟΤΩΪ 18. 8η{1- 
αυἷθ τοϑυ αθυθηΐπιν, πϑιηοαιθ οχίσα 
Αὐὔοοθ ἔπθβ δρτὶ ΘΟ] 6 Πα] 115 Παρεγοῦ : 
αὰο ἔαοίο ῥ]υγ868 οὔϊαπὶ εἰν] αΐθβ δα 
Ῥατίθβ Αἰ ΠΙθ δι δΟΟΘΒ515886, ἴῃ 
ῬΓΓΩΙΒ. δαΐθιη Εθοθθ οἰν!αΐοβ, 6χ- 
σορία Ηεβίϊθθα. Ἠδείθηιβ Π)]ΟάοΤ 8. 
Αἴᾳαθ πίπο ρῬϑυϑρι ον αυϊα 810 απο 
ἰηΐγα 6, 2,1. ΔΙΠΘΠΙΘΉΒ568 ΠΟΘΓΧΠ ΟΣ 
ἀ6 'ΓΠΟΌΔΠΙ5 χρήματα οὐ συμβαλλομέ- 
νοις εἰς τὸ ναυτικόν. οΙΠΙσοΐ φοΥΑΥ πὶ 
σοτήσηθπθ ογαῦ ἀραα ΑΥΠΘΠΊΘη5868, αἵ 
ΘΟΠΟΙ ᾿ρϑ15 σΟΏΒΘΒΒ5. ὈΘ]]ΠἸα 6 ̓πὶ- 
Ῥουίατη. [06 Φουα ΤΠΟΠΘΓΘ ΟὈ]Ἰτι8 
οβδί Πιοάογιιβ. ἄριπαη ἴῃ βίπαϊο 
ΤιΔΟΘαἀθουπο]Ο τη ΡΟΥΘ 856 6Χ 60- 
ἄδθτη Χϑπορῃοη 15 ἸΟ60 ΘΟρ ΠΟΒΟΙΠΏ8. 
5ΟΗΝ, 

ἐπαινέσειαν Β. Οὐδίοτ! ἐπαινέσαιεν. 
πάσῃ προθυμίᾳ ἐβοήθουν Β.Ὁ ΕΝ. 

Οὐβίουι ἐβοήθουν πάσῃ προθυμίᾳ. 
35: ἡγεῖσθαι Β.Ο.1).}..1. Οεἰεεὶ 

ἡγήσεσθαι. ““Ατιοα Μοτγιβ ρῥτγρίῦ. 
ϑεαὰ ἡγεῖσθαι εχ «ἀααϊίΐο ἂν Παθδί 
Βρ: Ποα Ομθα {ας [ΘΠΊΡΟΙΪΒ.᾽ἢ 
5ΟΗΝ. 

ὃ] ὅ, τι Β. 
ἀντειπεῖν Οἀϑί4}10 ἀντείπειεν, [,60Π- 

οἰανίαβ ἀντείποι ργοραί. Μουὰβ δχοὶ- 
αἴββα ραίΐαθαῖ δυνηθείη ἀιαὶ 51τη116 νοῖ- 

Ὀυμῃ. ᾿αυ!ἄθτη Βαρογνδαοιατη Ραΐο ὅτι, 
Π6Ο6 ἴδιηθη Ἰᾶθο οὐ ϑίθρῃδμηο ε]1- 
οἰθηάθτη. [ΕἸ ΤΉ ΠΟΥ ἑάτηθη Ἰπίθγροηϊ! 
5» 8» 27.] Οὐχ Β. ὅτι τῇ πόλει δοκοίη 
μαροδΐ, ροίθδῦ ᾿ἱπᾶθ ἢδβοὶ βυβρίοϊο ἀρ 
νΟΟΙβ {γα πβροβιομπθ. Ρ]αΐαγομιιβ Α- 

8651}, 6. 26 : ̓Ἐπεὶ δὲ τὸν υἱὸν Κλεόμ- 
βροτον οὐχ ἑώρα πρόθυμον ὄντα πολε- 
μεῖν τοῖς Θηβαίοις, οὕτω δὴ χαίρειν τὸν 
νόμον ἐάσας, ᾧ πρόσθεν ἐχρῆτο περὶ 
τῆς στρατείας, ΟΌΪ νοσοτ υἱὸν α6]6η- 
αδπὴ 6588 νἹἀθγπηΐ Ἰηξογργθίθβ. ΞΟΗΝ, 

86. προκαταλήψοιτο προκαταλή- 
ψετο Ε΄. 

Κλειτορίους ϑίαΘρΠδητιβ Πὶς οἱ Ἰηΐτα. 
Κλιτορίους Β.}).Υ. Κλητορίους Α.Ο.Ε, 
ΑἸά. Κλητιρίους εἴ ᾿Ἰηἴτα Κλητηρίοις Ἐὶ. 
““ Κλειτόριοι ὉΌϊατΘ ΠΟΙΊΘ ΠΟΟ ΡΟΡῈΪ 
Βουρύστῃ γϑρουϊθιν ἀραα Ῥαμβδῃηϊδτη.ἢ 
5ΟΗΝ. 

ὅπως γένοιτο] ὅπως προσγένοιτο ὃ. 
Η. Ἀϊη]κο5 ΤἼ68. ΡΒ]]οΙορ.. [πιρα, Βαΐ, 
1840 ἃ. 15 Νον. ῬγΌΡοϑβιτβ Ρ. 2, 5. 

47. αὐτὸς] [10ὰ τοοῖθ βου πα πὶ 
οθηϑαϊῦ ΜΟΙᾺΒ ΡΙῸ βουρίασα Πγοσατα 
αὐτούς. Ξ0ΗΝ. 

ξένων) ξένον Α. ΑἸά., σοττὶρεηίθ 1. 
Ιη Β. ἐ [δοίυτη εχ γ νἱἀεδίαγ. 

αὐτοῖς ροϑύ μηνὸς οἵη. Β.Π.ἘΝΤΙΝ, 
ἐκέλευε Β. Ὁ. ΕἸ. Οὐδίθι ἐκέ- 

λευσε. 

ΑὐὉ. 

[37] 



478. 

ὃ 

κ « ’ Ἶ ’ὔ “- Ἷ ὦ 
εἰπεν, εὡως στρατεία εἴη, παύσασθαι τοῦ πολεμου 

118.0. ΟΑΡΟῚΨΜ. 25.) 

εἰ δέ τις 
ὔ ΄: ΕΣ “᾿ ΕῚ Α ’ὔ ’ὔ 9 Α ,ὔ 

πόλις στρατιᾶς οὔσης ἔξω ἐπὶ πόλιν στρατεύσοι, ἐπὶ ταύτην 
Ὑ» ἴω “) Ν Ἁ ’, “ ’ 

ἔφη πρῶώτον ἰέναι κατὰ τὸ δόγμα τῶν συμμάχων. δὲ 
᾿. ἃ μὰ 
ετπει 

ὑπερέβαλε τὸν Κιθαιρῶνα, ἐλθὼν εἰς Θεσπιὰς ἐκεῖθεν ὁρμη- 

θεὶς ἤει ἐπὶ τὴν τῶν Θηβαίων χώραν. εὑρὼν δὲ ἀποτεταφρευ- 
’ Φλ, {4 ’ὔ ’ὔ , δί Α Ἀ 

μένον τε καὶ ἁἀπεσταυρωμένον κύκλῳ τὸ πεόιον καὶ τὰ πλείστου 

ἄξια τῆς χώρας, στρατοπεδευόμεένος ἄλλοτ᾽ ἄλλῃ καὶ μετ᾽ 
, 93 4 "5Δ΄), - ’ Ν Ν ς ΄- “ 

ἀαριστον ἐξάγων ἐδήου τῆς χώρας τα προς εαυὐτου τῶν σταυρω- 

εἶπεν ἕως] εἶπε τέως Β.}).1. εἶπεν 
ὅτι ἕως Υ. 

στρατεία Εν. Ῥοτίαᾳϑ. 
τιά. 

48. ὑπερέβαλε Β.}).1. ὑπερέβαλεν, 
πὖ νΙαοίαγ, Ν. ὑπερέβαλεν εἰς Α.Ε, 
ΑΙα. ὑπερέβαλε εἰς Ἐ;. ὑπερέβαλλεν εἰς 
Ο. Μοχ ἐλθῶν ἀεἸοί Βοίμϊι5 ς0]].»,41. 

ἀποτεταφρευμένον ] ἀποτετεφραμέ- 
νον Ἐὰ, 

τε οἵη. ἃ. οὔτ Βθαπθη 8. καὶ 
ἀπεστ. ( 

ἀπεσταυρωμένον] ἀπεστρατευμένον 

Α.Ε. ΑἸα., σογγιρθηΐθ [. “ [ἢ Αρδ51180 
2, 22. 6βϑύ : Ἑὑρὼν ἀποτεταφρευμένα καὶ 
ἀπεσταυρωμένα ἅπαντα, ὑπερβὰς τὰς 
Κυνὸς κεφαλὰς ἐδήου τὴν χώραν μέχρι 
τοῦ ἄστεος. ὐτο ἴῃ ἸΙοςο 4υϊάε6πὶ Χε- 
ΠΟΡΠΟΠ ΠΟ ΠοΙηϊηανὶς ΟΥ̓ΠΟβοθρΠα- 
148, 564 οχ οσαϊηθ ΓΟΓΆτη ἢϊο σ᾽ βία Τὴ 
οὐ 6χ 8.15. δρραγϑῦ [1586 1108 601168 
Ἰηΐου 'ΓΠΘΒρΙαβ οὖ ΤΠΘθαβ. Ιοάοσιβ 
15» 21, 32, 4] Πᾶπο ΘΧΡΘαΙ ΠΟΠ6ΠῚ 
Ἰοπρθ σορ᾽οϑὶαβ βηαιταΐ, εὐ ΟΠ Υ] 
ἸΏΡΥΙΠ.15 ρα ἀθηθδιη ἴῃ δοῖθ βίσιθηβ 
Ἰαιιααῖ, ραπθ ἀἴνθύβιιβ 010 ἃ Χϑηο- 
ῬΕοπία ; οὑπὶ 60 ἰδιηθη σοπβϑηϊαηΐ 
ΟὐΥΠο 5 ΝΘΡΟΒ ἴῃ Ομ Ρτῖα ας. 1. οἵ 
ῬΟΙγηΒ 2, 1, 2. 811} πυιβαπάπη 
π᾿ ΠτΝ Πιοάογαβ, 56 ἴἴὰ ὨδγΓαΐ 

ΟῚ Θὲ μὲν Θηβαῖοι λόφον τινὰ 
δ τὰ ἀπ νην παραμήκη, σταδίους ἀ- 
πέχοντᾳ τῆς πόλεως εἴκοσι (Ογποϑ- 
ΘΘΡὨ8]85 νἹάθίαν αἸςοΓΘ,) καὶ πρόβλη- 
μα ποιησάμενοι τὰς δυσχωρίας, ἀνέμε- 
νον τὴν τῶν πολεμίων ἔφοδον. [11ἀ- 
46. ΟΠΊΠΪΒ. γΘ]Ι]αα ὨΔΥΓΑΙΟ ἰοΐο, πὖ 
αὐαηΐ, οὐο αἰῆθτί. ΜΙΠῚ αυϊάδτη 
Πθιοάου οἱ τρια θουατη ΒΟΥ ΡίΟΥ Ια Πη 
ὨΔΥΤΑΙΙΟ τ] νΘΓΟΒΙΠΏ]ΠΟΥ 6586 ν]46- 
[ῸΓ τα Χοπορῃοηΐθεα. Δ ]αθίυγ 
ΘὨΐμῇ ΧΘΠΟΡΠΟΙ Πδθο ΟἸζτι8 {ΓΘ ΠΒ11586, 
ὯΘ Ρ]ΟΤΙ δ Αρθβῖ]αὶ οἴοεγεῖ, αα θη ᾿Ρ81 
{ἰτὶριηΐα σύμβουλοι, αἱ οπὶ 60 Θχὶθ- 
ταηΐ, (αχαθδηΐ πη] τΔ115, ααοηΐδτη 
ΤΩΔΡῊΪ8 ΟΠ] ΟΟΡΙΪ8, αὰᾶ8 δοσυγαίθ 

ΓΑΡτὶ στρα- 

Θπαῖγαΐ [)Ίοάοτγιιβ, 1811] ρ]αηθ οβδ- 
οοΓαΐ. τ 5ΟΗΝ. ὃ 
τὰ πρὸς] τὰ πρ. ὟΝ, 
τὰ πρὸς ἑαυτοῦ τῶν σταυρωμάτων] 

Ηδφς ποη ἱπίθρτα 6886 γϑῦθα οἵ 'ρ88 
ΔΘΊΙΟΒΟΟ, 866. Τ[ΟΏΘΠῚ Θ8ΠΔ Θ118Πὶ 
οὐτη ψῖγο ἀοοίο ἴῃ ΟΡ βειν. ΜΙ5ς6ΕΙ]. 
ΒεΙρΊοΙβ νο]. 3, Ρ. 430. ἔω 5οηθθηΐθ 
ῬΙ͵ΙῸ ἑαυτοῦ, αὖ 5. 40, 1Π11 ΘΙηΘ Πα ΔΠη6] 
Μοῦ αιδιηηαθ βθουίτπβ ρῬτοθανὶΐ 
ὙΝ εἰβκίαβ [Ἰρβθαὰθ ἴῃ Ῥυ]ου] θα 0 η6 
ῬτΟανοσγαΐ ΘΟΠΠΘΙαΘΙΊΙΒ], ΤΩ] ΠΙΠῚ6 ἴ8- 
4ΌδΔΙη γϑυϑιη ἈΡΏΟΒΟΘΥΘ Ροβϑαιη. ΥὙ11- 
πὰτη νυ]ραῦθθ ΒΟΥ ΡΟ Γ 5. τη Δ ΘΒ Π|ΠῈ 
εβϑύ. Αρθβη]διιβ ΘΠ ΠΟῚ ᾿ἰρϑάτῃ ν8]- 
Ἰᾳτη εὖ [οββαῖὴ οἰγουτπποίδιῃ ἃ 1Π6- 
θαπΐβ ναβίαθαϊ δὰ ρᾶτίβ αι βρθοίαθαΐ 
Δα ΡΒ, 56α ΤερΊ ΟῃΘ. οχίσγα νΆ]]11ΠῈ 
ΒΙ (ΔΤ, αυοὰ͵ ἀοιηοηϑίταηί γορθὰ 86- 
φαθηίία οἱ πολέμιοι. ἁ ἀντιπαρήεσαν αὐτῷ 
ἐντὸς τοῦ χαρακώματος. σι π6- 
οοββασῖα δϑῦ ἀθ 110 ἸΟοὶ θὰ αιι88 ΠΟΠ 
Ἰαΐα8. νεὶ οὐἹθηΐδ]θ νῈ] οσοϊἀθηΐβ]θ ν8}}} 
ἀεβιρηθί, 56 αδο ᾿πίθυϊουῖθιιβ ἸΟΟΙΒ, 
ἰηίτα ν]] τη ΘΟΠΟ] 1515, Ορρομαῖ. Νοη 
Ἰπθρίθ ἰριαν Γθοποϊανῖιβ ἔξω δααϊΐ 
δηΐθ τῶν σταυρωμάτων. Αποᾶ Θηΐτη 
σοηΐγα τηοηθῦ ΜΟοσιβ, 515 ρου 586 
αἸοίατη τὰ πρὸς ἑαυτὸν, Ιανα οὔ Π.]}185 
ΤΠΟΙΘηὉ] οϑῦ. Οὐοπηίμα ἰαἸβυτϊη ἀρογίβ 
αυοὰ ἰδηαιδτη σουύαχη ροβαὶϊ Μοτ8, 
οὐ Πῖο οὐ Ἰηΐτα 5. 409. Δρθϑβιδαπι ἃ (Ἰ- 
{ΠΟΘ Ρτορτοββαιη Δ οΥΊ ΤΠΘΡὰ- 
ΔΤ ΤΕΡΊΟΠΟΙΠΙ ἃ Ρατγίθ οὐἹθηΐ]. Ηΐϊς 
ΘΙ ἃ Π65Ρ115 ἴῃ Ἰαΐθγθ οσοϊἀθηΐα]} 
ΤΏΘΡΔ5 νϑυβιι5 51015 ΡΙΟρυθαϊταγ : ̓ηΐτα 
ΨΕΙῸ 5. 420. ΤΏΘΌΔΗΙ ᾿πίγοϊϊαμη ἃ 
Ρᾶυΐθ ᾿ΓΠαβρίαγαπι οπβίοαϊαηΐ, εἰ Α- 
ΘΘΒΙ]αι8Β. ΘΟΠνΕΥΒᾺΒ δὰ ΕΥΥ ΓΑΒ τι- 
ΠΘΙ6 ἀπογαπη αἰοσαμη οοηίΐταοίο 1 
ὉΠΌ͵η Βαρογαῖ ναὶ] απ οοπίγα 'ΟΟ] Τα 
βιίίαμη. ἰοῦ ἃ Ἰαΐθιθ τηθ ] Ἰ 01.811 
ῬΓΟΡΎΕΒΒΙ15. ΤΘΡΊΟΠΘΙΩ ΠΠΘΌΘΔΠΔΠῚ ΟΥἹ- 
Θηΐα! πὰ ἰηίτγα νϑ] τη ναϑίανις. Οὐδ 6 
ΓΟ ΠΟ] σοπ͵]θοίαγαμη ἔξω τεςρρὶ, 
νυ]ραία τοὶιοία. ὅΟηΗΝ, Νόοη ορὺϑ 

λβ Ωρ, 

[38] 



924. ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΙΒ ΗΙΒΊ. ΟΠ. 

᾿ “ , « ᾿ ’ Ψ ᾽ , ε 

ματῶν και τῆς τάφρου. οἱ γὰρ πολεμιοι, ὅπου ἐπιφαίνοιτο ο 

ἐγαΐ ’ . ἃ 4“. δὴ 3 Ἁ - ’, ατο ὧ 

γησίλαος, αντίπαρηέεσαν αὐτῷ ενῖτος του χαραάκωμ τος ς 

“ “-“ ᾽ “ , 3 ὧν Ἁ 

39 ἀμυνούμενοι. καί ποτε ἀποχωροῦντος αὐτοῦ ἤδη τὴν ἐπὶ τὸ 

40 

'. “- - ’ 

στρατόπεδον, οἱ τῶν Θηβαίων ἱππεῖς τέως ἀφανεῖς ὄντες ἐξαί- 

ῴφνης διὰ τῶν ὡδοποιημένων τοῦ χαρακώματος ἐξόδων ἐξελαύ- 
Ω .. ἃ , ᾿ Ν κ ’ 

νουσις. καὶ οεα δὴ απιοντων προς δεῖπνον και συσκευαζομένων 

΄ “-ὄ “ 39. Ὁ ’ὔ “΄᾿ Α 

τῶν πελταστῶν. τῶν ὃ {ἐππεῶν τῶν μεν 

“- ΡΥ. , ᾽ , ᾿ ᾿ 
τῶν ὃ ἀναβαινόντων, εἐπελαύνουσι και 

’ 

ἔτι καταβεβηκότων, 

τῶν τε πελταστῶν 

συχνοὺς κατέβαλον καὶ τῶν ἱππέων Κλέαν καὶ ᾿Επικυδίδαν 

Σπαρτιάτας, καὶ τῶν περιοίκων ἕνα, Εὔδικον, καὶ τῶν Θηβαίων 
ι 

τινὰς φυγάδας, οὔπω ἀναβεβηκότας ἐπὶ τοὺς ἵππους. ὡς δὲ 

ἀναστρέψας σὺν τοῖς ὁπλίταις ἐβοήθησεν ὁ ᾿Αγησίλαος, οἵ τε 
« »ι. ᾽ “ ε “ Α Ν δέ , φΦ Όν 9 

ἱππεῖς ἤλαυνον ἐναντίον τοῖς ἱππεῦσι καὶ τὰ ϑέκα αᾧ ηβης ἐκ 
“. ς ΄- »᾽ Α ᾽ - 

τῶν ὁπλιτῶν ἔθει σὺν αὐτοῖς. 
’ « ’ ᾿] 

ἐῴκεσαν ὑποπεπωκόσι ποὺ ἐν 

πος Βιρρ]οιηθηΐο, αασπιὶ σΘηΪνῚ 1111 
γαρδηΐι Δ 1080 τὰ πρὸς ἑαυτοῦ, αἴ 
ἀρ Ηεγοαοΐαμῃ 2, 32: Νέμεται δὲ 
τὴν Σύρτιν τε καὶ τὴν πρὸς ἠῶ χώρην τῆς 
Σύρτιος οὐκ ἐπὶ πολλόν" ἴῃ 1801. δρυὰ 
(ἀνὰ Πθοιοὶΐ νο]. 2, 80. 50, 7 : Τό- 
πον τὸν ἀπὸ δύσεως τοῦ ἀνδριάντος τοῦ 
ἀδελφοῦ αὐτῆς. Πρὸς δαΐεπι 1η [8]1- 
Ῥυ5 δἰϊδτη ρ'ϑηϊνο ᾿ΠΡῚ οἸπβάθιη Η6- 
ΤΟΙ ΔΠοσπτηατι6 σοηϑίας ΘΧΘΠΊΡ]18. 

ἐπιφαίνοιτο] ἐπιφαίνοιντο Ο. 
30. τὸ οἵη. (.Εν τοῦ στρατοπέδου 

ῬΓ. Β. 
τέως Β.1)., ἢϊς αυϊάθηη 5υ]1αῦα ὡς 

ΠΟΙΠΊΡΘΠΑ͂ΙΟ βουιρία. (ὐβίθυὶ τε ὡς. 
ὡδοποιημένων  ὁδοποιουμένων Β. 

ὡδοπεποιημένων 1). ἐνδοπεποιημένωννν. 
ἔτι καταβεβηκότων, τῶν δ᾽ ἀναβαι- 

νόντων] Ῥαγίοῖρῖο ἀναβαινόντων ὁο0- 
τηϊΐθιη δα)πηχὶ ἔτι, τὖὸ Εἰ ἔτι ἀναβαί- 
νοντες διηύ 1|ᾺΉΔ|Θὴ 61] ΤΩΟΧ οἱ οὔπω 
ἀναβεβηκότες ἐπὶ τοὺς ἵππους αἰἸοιιηΐτιν. 
Ῥγοὸ ἔτι καταβεβηκότων Οὐουτῖογ. δὰ 
ΗΙΡΡδτοῆ. ρΡ. 62. ἄρτι καταβεβηκότων 
Ργοροβαϊ, 5ΟΗΝ, Ηφο οοηξαβα 
ἂρυὰ Το. 4, τού οχίγ. 

ἐπελαύνουσι] ἀπελαύνουσι Ἐ. 
τῶν Β.Ν. (ὐθίοϑι τῶν τε. 
κατέβαλον] κατέβαλλον ΟΟ. 
Κλέαν Β..1.. Οὐδίεσὶ Κλέωνα. 

Κλέαν ἀαΐοπι ἀδοιγίαλιτη νἱἀθίαν 6Χ 
Κλέανδρον νΕ] Κλεανδρίδαν. 

᾿Επικυδίδαν Θ'ΟΠ ΠΟΙ ΘΙ8 δα 4, 2, 2. 

ε ’ “ « “- 

οἱ μέντοι τῶν Θηβαίων ἱππεῖς 

μεσημβρίᾳ: ὑπέμενον μὲν γὰρ 

ΤΑΡτ] ᾿Επιλυτίδαν. 
Θηβαίων] ΤλὈτὶ ᾿Αθηναίων. ῬτοθΡα- 

ὈΠῚὰ5 ἀὐχὶ Θηβαίων φυγάδας ἀ6 ἔδο- 
ΤΟη6 ραγίδηδ τηΐογα!5β8 [,δοθαθοιηο- 
ΠΙΟΓΆΤΩ δανογϑθιβ ΤΏΘθα5. ΘΧΡΘαΙ ΠΟΙ 
αὔδιη ᾿Αθηναίων, 4] οσαπὶ 1118 526 Ρ0]5- 
51Π16 ῬΘΙΤητ δ ἴῃ ΠΡ Υ]5. 

40. ἀναστρέψας σὺν] ἀναστρέψασιν 
αὐτοῖς σὺν. 

ὁπλίταις) ὅπλοις ΑἸᾺ., οοττιροηΐθ 1, 
ἐναντίον Β.).1.. Οὐδίοιϊ ἐναντίοι. 
ὑποπεπωκόσι] ὑποπεπτωκόσι Α.Β.0. 

οοΥγ., Π.“Ν, ὑποπεμπτωκόσι ΑἸά. 
“ Τπῖσθ ργοθδηαδ οδιπθπαδίο ἃ δτηθ- 
ΤΆΤΙΟ δ [ιβοραγο Ἐχτηθπαδί. 9, 22. 
ἦατα οἰΐτη ργοροβιία, ααδτη οοπῆσγτηδί 
Ἰοοῖι5 5: ΠΩ] Ἰτητι5 Ἰηἶτα 6, 4, 8. ὅϑτηϊ- 
167 ὑποπεπωκὼς 68 ἴῃ ΘΥΤΩΡΟΒΙ͂Ο 9; 2» 
ὉΡῚ Ζοαηῖιβ 6χ ϑιιθίοηϊο ΝοΊοη. α. 20, 
δῃηποίαν! διδδὶδογο.᾽" ΘΟῊΝ. Αρε- 
Ὀδηΐαγ ἢδθο μετ᾽ ἄριστον, τι 680 5. 28. 

μὲν γὰρ] γὰρ ΑἸά., οοττὶροηΐθα 1. 
ὑπέμενον] ΜοχτΒ τοὺς ἐπελαύνοντας 

Θιμηθηααΐ, δῦ ὑπέμενον ΘΟΥΓΙΡΕ ΠῚ 
6586 σθηϑθῦ; ὨΪΒῚ αἸούαπι βὶζ, αὐ ὑπο- 
στῆναί τινι ἀρ Χοπορποπίθια. Θὰ 
81] τοῖς ἐπελ. ΘΟΠ] ηρὰβ οατὴ ἐξακοντί- 
ζειν, οἱ ἀοΙ ΠΟΘ Ρ5 Γοβροπαβραΐ ἐξικνοῦν- 
το δ᾽ οὔϊ ΑἸΠΌῚ Θηὶπὶ ἐξακοντίζειν τοῖς 
δόρασι εἰ τοῖς παλτοῖς αἰχῖί. 5ΟῊΗΝ, 
1)6 ἀδίϊνο ᾿πβοϊθηϊ 5 οὔτὰ μένειν σοΠ- 
Ἰαποῖο, αὐ Ὠϊς, πἰδβὶ ΠΌΥῚ ἔα] απέ, 1ὰπ- 
δσἰζαγ οὐτὴ ὑπομένειν, ΑἸχὶς Εχηθβίιβ 

Α.Ὁ. 

[39] 

[40] 
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πΑ.5 , το νι ἢ ᾿ ΣΎ. ᾽ κ᾿ Ν 
τοις ἐπελαύνουσιν ὥστ ἐξακοντίζειν τα ορατα, ἐξικνοῦντο ὃ 

41 οὔ. ἀναστρέφοντες δὲ ἐκ τοσούτου ἀπέθανον αὐτῶν δώδεκα. ὡς [41] 
δὲ ’ « 2 Δι ’ [4 , 3.8 Α ς ’ 

ε κατέγνω ὁ ᾿Αγησίλαος ὅτι ἀεὶ μετ΄ ἄριστον καὶ οἱ πολέμιοι 
9 ’ ’ “ ““ὌἭ Ὁ Δ Γ ς Φ',, ’ 
ἐφαίνοντο, θυσαμενος ἅμα τὴ ἥἤμερᾳ ἤγεν ὡς οἷον τε τάχιστα, 

4 -“ ΡΝ: ’ » “ ’ ᾽ Α ’ὔ 

και παρῆλθε δι ερημίας εἰσὼ τῶν χαρακωματων. εκ δὲ τούτου 
νιν» ᾿ »᾽ .» ’ -“.»ὮΨ»΄ ᾿- "Ἢ , 

,΄αι εἐντος ετεμινε και εκὰς μέχρι Του ΘΟ ΎἾ,ΕΟς. «ταῦτα δὲ “ποιησας 

᾿ ’ “3 ’; 9" () Α 9 ’ Ἁ 5 ᾿ - 

και παλιν αποχώρησας εις εσπίιας, ετείχίσε το αἀστυ αὕὑτοις" 

καὶ ἐκεῖ μὲν Φοιβίδαν κατέλιπεν ἁρμοστὴν, αὐτὸς δ᾽ ὑπερβαλὼν 
’ Ἁ “- 

πάλιν εἰς τὰ Μέγαρα τοὺς μὲν συμμάχους διῆκε, τὸ δὲ πολιτι- 
Ἁ , 9 9 , 9 

κὸν στράτευμα ἐπ᾽ οἴκου ἀπήγαγεν. 

Ἔκ δὲ τούτου ὁ Φοιβίδας ἐκπέμπων μὲν ληστήρια ἔφερε [42] 
Α 5" Α , Ἁ Α ᾿ Ψ ’ 

και γε τους Θηβαίους, καταδρομὰς δὲ ποιουμέεένος εκακουργει 

τὴν χώραν. οἱ δ᾽ αὖ Θηβαῖοι ἀντιτιμωρεῖσθαι βουλόμενοι 
’ Ἀ πο. κα ᾿ κ , ΄, 3. αἱ ΧΡ 

στρατευουσι πανδημεὶ ΕἼ ΤΡ ΧΤῶν Θεσπιέων χώρᾶν. εσει ὃ 

ζ ᾿ σ ’ ε Φ ὃ Α . - [ 
σαν εν τῇ χώρᾳ: ο οιβι ας συνλτοις πελτασταῖς σπροσκει- 

μενος οὐδαμοῦ εἴα αὐτοὺς ἀποσκεδάννυσθαι τῆς φάλαγγος" 

84 (Δ]]1τη. Τὰν. Μίποῦν. 120: Ὦ ἑτά- 
ρα, τῷ μήτι μινύρεο᾽ τῷδε γὰρ ἄλλα 
τεῦ χάριν ἐξ ἐμέθεν πολλὰ μενεῦντι 
γέρα, τηᾶ]6 [ἈΠῈ ΘΟΙΏΡΑΓΆΠΒ ΤΠρο- 
ΟΥἹ Ια, 17. 118: Τί δὲ κάλλιον ἀνδρί 
κεν εἴη ὀλβίῳ ἢ κλέος ἐσθλὸν ἐν ἀν- 
θρώποισιν ἀρέσθαι. τοῦτο καὶ ᾿Ατρεί- 
δαισι μένει. Αλαὶ Ἰοοὰβ πθ ἔοσί αα]- 
ἄοτὴ δοοσιιβαίντιΠ,. κυ ος Αβάπη. 
ΠΡῚ : ̓Εμοὶ δὲ μίμνει σχισμὸς ἀμφή- 
κει δορί. ῬεΙβ. 807 : Οὗ σῴιν κακῶν 
ὕψιστ᾽ ἐπαμμένει παθεῖν. ἴπιὶ Οτδα. 
5101]. 4, 112 : ̓Αρμενίη δέ τε, καὶ σὲ 
μένει δούλειος ἀνάγκη, ἈὈῚ δϑῦ ψϑυιθίδϑ 
᾿Αρμενίη δὲ καί σοι μένει, [ογΐαβϑϑ {αϊ 
᾿Αρμενίη, καὶ σοὶ δὲ μένει. 

ἀναστρέφοντες) καὶ ἀναστρέφοντες 
Αὐν. ΑΙα. 

ἐκ τοσούτου Β.Ο.Π ΕΠ. Οὐείουὶ 
ἐκ τούτου ““ϑιρτα Νοβίεβ 4, 4, τό. 
46 ρΡο]ταβίβ ΓρΡὨΙΟΓΑί]8, [μλοθαἀθιηοῃΐοβ 
ὈΠΩΘΠΕΡῈΒ, [ιῶθο ποίαγαῖ : Ὡς ἐντὸς 
ἀκοντίσματος οὐ προσήεσαν τοῖς ὁπλί- 
ταις ἤδη γάρ ποτε καὶ ἐκ τοσούτου 
διώξαντες οἱ νεώτεροι τῶν Λακεδαιμο- 
νίων ἑλόντες ἀπέκτεινάν τινας αὐτῶν. 
Εχ 40 Δρραγεΐ, γοῖΡὰ Βα] 8 ΠΟΒΕΠ1]ΟΟΙ, 

, ὥστ᾽ ἐξακοντίζειν τὰ δόρατα, Ἰάδτη 86- 
ΠἰΠΟαΓΘ δίαμθ ἴῃ 1110 Ἰοοο νϑῦθὰ : ἐντὸς 
ἀκοντίσματος, Δάδοαᾳ οἰϊδπ ἐκ τοσού- 
του Ἰοσατα ἢϊς ΒαθΘΥΘ ΡῬΟΒβ6. ΒΟΗΝ. 

41. ἄριστον καὶ οἱ πολέμιοι] καὶ, ΔὉ 

ΘΘΡΠΔΠΟ ΟΥ̓ ββιΠ, Γονοοαν ΜΟΓΊΙΒ, 
αὖ Ποβίθβ αἸσαηΐαγ δ 1ρ81 ροβύ ῥσδη- 
αἴσῃ Ργοάϊτθ, ργουῦ ἔδοογας Αρθβ]δὰβ 
ὃ: 58. 5ΟΗΝ. 
εἴσω] ἔσω Β.}.Υ. 
ἔτεμνε] ἔτεμε . Ταπι Θεσπειάς Β. 

Οοηΐ. 46. 5. 
ἐτείχισε Β.Ὁ.Υ. Οδίετὶ ἐτείχιζε. 
ὑπερβαλὼν πάλιν εἰς τὰ Μέγαρα] 

Βγονιῖου αἸοζατα ῬΓῸ ὑπερβαλὼν τὸν 
Κιθαιρῶνα καὶ ἐλθὼν εἰς τὰ Μέγαρα, 
αὖ ΒΌΡΓα 5.28. 5ΟΗΝ, 

συμ. ῬτῸ ξυμ. Β.}). 
42. Φοιβίδας] ΤμοΠρΘ Δ]16 7 ΓΘΙῚ ἨΔΓ- 

ταί Ῥιοάογιβ ΤΕ 5328 : οἱ δὲ Θηβαῖοι 
μετὰ τὴν ἀπαλλαγὴν τὴν ᾿Αγησιλάου 
στρατεύσαντες. ἐπὶ Θεσπιὰς, τὴν μὲν 
προφυλακὴν οὖσαν ἀνδρῶν διακοσίων 
ἀνεῖλον, τ τῇ δὲ πόλει προσβολὰς συν- 
εχεῖς ποιούμενοι καὶ μηδὲν ἀξιόλογον 
πράξαντες, ἀπῆγον τὴν δύναμιν εἰς τὰς 
Θήβας.----Φοιβίδας δὲ ὁ Λακεδαιμόνιος, 
ἀξιόλογον φρουρὰν ἐν ταῖς Θεσπιαῖς 
ἔχων, ἐκχυθεὶς ἐκ τῆς πόλεως καὶ προ- 
πετῶς τοῖς ἀποχωροῦσι Θηβαίοις ἐπι- 
θέμενος, τῶν μὲν στρατιωτῶν ἀπέβαλε 
πλείους τῶν πεντακοσίων, αὐτὸς δὲ 
λαμπρῶς ἀγωνισάμενος καὶ πολλοῖς 
ἐναντίοις τραύμασι τότ τχῶ ἡρωϊκῶς 
κατέστρεψε τὸν βίον. ἫΝ 

τῶν Θεσπιέων] Θεσπιέων Β. Μοχ 
Ργερβίαῦ ζογίαβθθ οὐδαμοῖ. 



9920 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒΚ ΗΙΞΤ, ΟΠ. Α.Ὁ. 

» ΄σ Υ 

ὥστε οἱ Θηβαῖοι μάλα ἀχθόμενοι τῇ ἐμβολῇ θάττονα τὴν 

ἀποχώρησιν ἐποιοῦντο, καὶ οἱ ὀρεωκόμοι δὲ ἀπορριπτοῦντες ὃν 

εἰλήφεσαν καρπὸν ἀπήλαυνον οἴκαδε. οὕτω δεινὸς φόβος τῷ 

43 στρατεύματι ἐνέπεσεν. ὁ δ᾽ ἐν τούτῳ θρασέως ἐπέκειτο, περὶ [43] 
ε Ν Α "᾽ Ν Ν Ν δ ε Ν 9 ’ 
ἑαυτὸν μὲν ἔχων τὸ πελταστικὸν, τὸ δ᾽ ὁπλιτικὸν ἐν τάξει 
Ψ ’ ἃ Μὲ ἡ, ᾽ ᾽ ι ΡΥ . - 
ἕπεσθαι κελεύσας. καὶ ἐγένετο ἐν ἐλπίδι τροπὴν τῶν ἀνδρῶν 

ποιήσασθαι"; αὐτός τε γὰρ ἐρρωμένως ἡγεῖτο, καὶ τοῖς ἄλλοις 

ἅπτεσθαι τῶν ἀνδρῶν παρεκελεύετο, καὶ τοὺς τῶν Θεσπιέων 

44 ὁπλίτας ἀκολουθεῖν ἐκέλευεν. ὡς δὲ ἀποχωροῦντες οἱ τῶν Θη- [44] 

βαίων ἱππεῖς ἐπὶ νάπη ἀδιαβάτῳ ἐγίγνοντο, πρῶτον μὲν ἠθροί- 
3᾽ Α τὰ ’ Α Ἁ ο “ “ »“" «ε 

σθησαν, ἔπειτα δὲ ἀνέστρεφον διὰ τὸ ἀπορεῖν ὅπη διαβαῖεν. οἱ 
Α κὺ Α 9 ’ » « “ ’ 9 Α 

μὲν οὖν πελτασταὶ ὀλίγοι ὄντες οἱ πρῶτοι φοβηθέντες αὐτοὺς 

ἔφυγον" οἱ δὲ ἱππεῖς αὖ τοῦτο ὡς εἶδον, ἐδιδάχθησαν ὑπὸ τῶν 

45 φευγόντων ἐπιθέσθαι αὐτοῖς. καὶ ὁ μὲν δὴ Φοιβίδας καὶ δύο ἢ [45] 

τρεῖς μετ᾽ αὐτοῦ μαχόμενοι ἀπέθανον, οἱ δὲ μισθοφόροι τούτου 
᾿ Ρ » 3 Ἁ Α ’ 9 , Ἁ 

γενομένου πάντες ἔφυγον. ἐπεὶ δὲ φεύγοντες ἀφίκοντο πρὸς 
Α ς ᾿ς “ ’ ᾿ ΄ ’ ’, ’ 

τοὺς ὁπλίτας τῶν Θεσπιέων, κἀκεῖνοι, μάλα πρόσθεν μέγα 

θάττονα] θάσσονα Β.Ὁ).Ε.1. ΟὐδίοΥ! 
θᾶσσον. 

ὀρεωκόμοι] ὀρεοκόμοι Β. Μιά. δ 
ΤῊΘ65. ΒΡ ΔΗ]. 

τῷ στρατεύματι] τοῖς στρατεύμασιν 
ΟΡ Ε.Υ. ΑἹα. 

43. ἑαυτὸν Β.).“. Οὐείοετ! αὑτόν. 
ἕπεσθαι) ἔσεσθαι Β. 
ἐγένετο ἐν ἐλπίδι) ἐν ἐλπίδι ἐγέ- 

ὡς δὲ ἐν πλατυτέρῳ χωρίῳ τὸ ἱππικὸν 
ἀνέστρεψε, τὴν ἐμβολὴν τῶν ἵππων οὐ 
φέροντες οἱ πελτασταὶ, προτροπάδην 
ἐς Θεσπιὰς ἔφυγον, ὧν οἱ μὲν ἔπεσον 
ἐν τῇ φυγῇ, Φοιβίδας δὲ διώκων αὐτίκα 
φεύγων ᾧχετο. [ἴα Ἰοοσὰβ 1116 Ἰερϑη- 
αὰΒ εβδῇ. ὉὈΠἹδπια ἰαπηθη ψοῦθα 58ηᾶ 
ΠΟΙ ρχοοδίο. ὙΙαθίαν δηΐτ ρΡούιβ ἀθ 
τποτίθ ΠΟΙ δ νο] αἶβθθ πάστάσα Ρο- 

νετοὸ Ὁ. ἰγθυαβ. ΒΟΉΝ, Νούνηβίαπαϊπρ᾽ 
τροπὴν ἘΤ. Ῥοτίι. πρὸ τὴν Α. [06 τηδηΥ αἰβογθρδηοὶθϑ θδίνγθοη Χο- 

Οεἴετ! πρὸς τήν. Υ,ῇ. 5ῖ6 : Ἐν ἐλπίδι πορθοη πᾶ ῬοΟ]γθη8, ἰδ 566 π|8. ῬΤῸ- 
πρὸς τὴν τῶν ἀνδρῶν͵ καταδίωξιν. αὐτὸς 
γὰρ ἐρρωμένως ἡγεῖτο καὶ τοῖς---τῶν 
θηβαίων (516) ὁπλίτας, οἵ 1ὴ ῬΛΔΥΡΊΩΘ 

ὈῬ8016 {παὖ {Π6ΥῪ τοίου ἴο ἴπΠ6 βατῆβ οὐ- 
ΟΟΤΥΘΉΟΘ: ΠΟΥ 18 1Ὁ ἹΠΊΡΟΒΒΙΌ]6 (Πδᾶΐ 
ΧοποΡρμοπ, θη Π6 τοργοβθηΐθα {πὸ 

ῬΓ. τη.: σημείωσαι τοῦτο τὸ χωρίον 
ἐσφαλμένον. 

ποιήσασθαι] πονήσασθαι Ἀ. ΑἸά., 
σου ρθηΐο 1. 
.44: νάπῃ Β.Ο..Ες νάπῳ Ε΄. Οείοτϊ 

νάπει. 
πρῶτον τὸ πρῶτον Ἐ᾿. 
ἀνέστρεφον] 1[)6 ρΡᾷρπα μᾶς ῬΏΟΙ- 

ἄδθ οὐτὰ Τ ΠΟΘ Δηϊ8, ἀπο ογρίαα, 1τὰ 
ῬοΪγῶπβ Φοντανϑ ὃ Στενόπορον ἦν 
τὸ χωρίον. Γοργίδας φεύγειν προσ- 
ποιούμενος τοὺς πελταστὰς ἐπὶ πόδα 
ἀνεχώρει. τῶν δὲ πολεμίων ἐγκειμένων 
ὑπῆγαγεν αὐτοὺς εἰς τὴν εὐρυχωρίαν. 
ἔνθα δὴ Γοργίδας κράνος ἐπὶ δόρατος 
ἀνατείνας σημεῖον ἔδωκεν ἀναστροφῆς" 

ψδ] ον οὗ {π8 ΤΠΘΌΔἢΒ 85 [Π6 εἴδεϊ οἵ 
ὩΘΟΘΒΒΙΥ, πηδᾶν Πᾶνα ὑγαβίθα ἴο0 τη ἢ 
ἴο ἴμ6 1,δοραςφοιηοηΐδη τϑροχΐ οὗ {Π6 
αϑαιν, ΤΗΙΒΙ ΝΑΙ... Ηἰϑί. νοὶ]. Ρ, 
Ρ. 55: 6. ἃ. 1840. 

ὅπη ἘΒ. Οδίοτὶ ὅ ὅποι. 
ὀλίγοι] καὶ ὀλίγοι Α. ΑἸΙὰ,, οουτῖ- 

Βθηΐο 1. 
τοῦτο ὡς Β.Ώ... Οὐδίευὶ ὡς τοῦτο. 
45. Φοιβίδας] Μονίοια Ῥῃοωθῖαδ 

τΤηθηηοσαΐ οἰϊαπὶ Ρ]αίαγο τι ῬεΙορ. 
6. 15. αἱ ὈΓΘΥΙΘΥ δος {ΓΔ ΒΟΌΓΥΙ. 
ὅΟΗΝ. 

μέγα φρονοῦντες μὴ ὑπείξειν] 786- 
ἰδΔηΐθβ. Οὐοηῇξ. δα 4, 5.12. 5ΟΗΝ. 
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᾿ ’ Α , χ “σ᾿ 

46 ἐγένοντο. ἐκ δὲ τούτου πάλιν αὖ τὰ τῶν Θηβαίων ἀνεζωπυ- [46] 

47 

Τ7ΠΒ..-. ΟΑΡ. ΊΝ. Ὁ. 1] 

φρονοῦντες μὴ ὑπείξειν τοῖς Θηβαίοις, ἔφυγον, οὐδέν τι πάνυ 
, ᾿ κ ψν  ἿἶὦἊ Α 

διωκόμενοι" καὶ γὰρ ἣν ἤδη ὀψέ. καὶ ἀπέθνησκον μὲν οὐ πολλοὶ, 
“ δὲ 9 ’ θ ΕΣ ε {9 - Ἁ 3 “ 

ομως εου σροσ εν ἐστηῆσαν Οἱ εσπίιεις, πρίν εν τῷ τείχει 

“ Α ι] ’; “ Ἁ Ἀ ᾿] Ν 3 μ 

ρεῖτο, καὶ ἐστρατεύοντο εἰς Θεσπιὰς καὶ εἰς τὰς ἄλλας τὰς 

περιοικίδας πόλεις. ὁ μέντοι δῆμος ἐξ αὐτῶν εἰς τὰς Θήβας 
“5 ,ὔ Ὄ ,, Υ Α - ’ - ’ 

απέχῶώβει εν πάασαιῖις γὰρ ταις πόλεσι δυναστεῖαι καθειστήκε- 

. 3 Θή ἂν ρ χν ᾿ ε Ὁ , κ , 
σαν. ὥσπερ εν ήβαις Οστε Και Οἱ ἐν τΤαῦταις Ταις πόλεσι 

φίλοι τῶν Λακεδαιμονίων βοηθείας ἐδέοντο. μετὰ δὲ τὸν Φοι- 

βίδα θάνατον πολέμαρχον μὲν καὶ μόραν οἱ Λακεδαιμόνιοι 
Α [ ’ Α ᾿, 

κατὰ θαλατταν πέμλμαντεν τὰς Θεσπιὰς ἐφύλαττον. 

Ἔπεὶ δὲ τὸ ε ἐπέστη, πάλιν ἔφαινον φρουρὰν οἱ ἔφοροι 71» Ό. 
371- εἰς τὰς Θήβας, καὶ τοῦ ᾿Αγησιλάου, ἣ ἀφο τὸ προϑῶιν, ἐδέοντο 

ἡγεῖσθαι. ὁ δ ὑπὲρ τῆς ἐμβολῆς ταὐτὰ γιγνώσκων, πρὶν καὶ 

τὰ διαβατήρια θύεσθαι, πέμψας πρὸς τὸν ἐν Θεσπιαῖς πολέ- 

μαρχον ἐκέλευε προκαταλαβεῖν τὸ ὑπὲρ τῆς κατὰ τὸν Κιθαι- 

ἁϑρῶνα ὁδοῦ ἄκρον καὶ φυλάττειν, ἕως ἂν αὐτὸς ἔλθη. ἐπεὶ δὲ 
΄ “- “- ’ 

τοῦτο ὑπερβαλὼν ἐν ταῖς [Πλαταιαῖς ἐγένετο, πάλιν προσεποι- 
5 Ν Α “ὔ “ Α ’ ᾿] ’ 

ἥἤσατο εἰς τὰς Θεσπιὰς ἰέναι πρωτον, καὶ πέμπων ἀγορᾶν τε 
ἰῷ, ; ᾿ ν , ἀπ ΟΝ , τρτον 
ἐκέλευε παρασκευάζειν και τας πρεσβείας εΕεΚει περιμένειν οστε 

49 οἱ Θηβαῖοι ἰσχυρῶς τὴν πρὸς Θεσπιῶν ἐμβολὴν ἐφύλαττον. ὁ 

δὲ ᾿Αγησίλαος τῇ ὑστεραίᾳ ἅμα τῇ ἡμέρᾳ θυσάμενος ἐπορεύετο 

οὐδὲν] μηδὲν Α. ΑἸΑ. 
ἀπέθνησκον] ἀπέθανον Ἐ.1.Υ. 
46. αὖ αὐαάππί Β.).Ε.Ἐ..1..Υ.. οπι. 

ΟΘἰΟΓΊ, 
τὰ τῶν Θ. ἀνεζ. 7 ἀνεζ. τὰ τῶν Θ. Ὁ. 
Θεσπιὰς] τὰς Θεσπειὰς Υ. 
ἄλλας τὰς ΔΑ. ΒΈΡΓΑ νΘΥΒΏΙΗ. 

οπη. 1. 
δυναστεῖαι) ϑιαπί [αοίΟ 65 ΟΡ τηδ- 

πη, 41] [μΔοΘαφοη 118 [ἀνθ δηΐ, 
ΟἿΠῚ ὈΓΞΘΒΙαΙΟ οὐ Παγτηοβία [οοηϊοο. 
5ΟΗΝ. 

καθειστήκεσαν) καθεστήκεσαν Ἐ.Υ͂. 
ὥστε] ὥσπερ Ι΄. 
θάλατταν) θάλασσαν Β.Ὦ. 
Θεσπιὰς] Θεσπειὰς Β. οἱ 47, 48.. 

αἴ 41. 
47. οἱ ἔφοροι Β..Ε1., Οείοι 

οἱ Λακεδαιμόνιοι. 
ταὐτὰ] ταῦτα Β.Ὦ. ΑἸά. ΠΙυὰ Ἰδτὰ 

(ὐδβίδ]ο. 
ἔλθῃ Β.Ὁ.ν. Οίοηι ἔλθοι. διά. 

ν 
τας 

Δ ποῦ. δα 2, 3, 48. 
48. προσεποιήσατο] προσεποιήσαν- 

το Ο. 
ἰέναι πρῶτον] πρῶτον ἰέναι Β. 
Θεσπιῶν ἐμβολὴν] Θεσπιέων ἐμβο- 

λὴν Β..Ε.1.ν. ίετ Θεσπιὰς 
εἰσβολήν. 

ἐφύλαττον] ἐφύλασσον Β.Ο..Ε, 
“ ῬΟΙΥΘΘΏΤΙΒ 2, 1, 11: ᾿Αγησίλαος πυ- 
θόμενος Θηβαίους τὴν κατὰ Σκῶλον 
φυλάττειν πάροδον, πάσας τὰς ἀπὸ τῶν 
“Ἑλλήνων πρεσβείας ἐν Θεσπιαῖς ἀνα- 
μένειν συνέταξεν. Θηβαῖοι ταῦτα πυ- 
θόμενοι μετῆλθον ἐ ἐπὶ τὴν κατὰ Θεσπιὰς 
πάροδον καὶ ταύτῃ παρεφύλαττον. ᾿Α- 
γησίλαος, δυοῖν ἡμερῶν ὁδὸν ἀνύσας 
ἡμέραις δύο (Ἰερθ [οὰπὶ  Ά]οΚεη. δὰ 
Ἡετοαοί. 9. 15. ἡμέρᾳ μιᾷ), τὴν κατὰ 
Σκῶλον πάροδον ἐρήμην εὑρὼν, ἄνευ 
μάχης διῆλθεν." ἤΒΟΗΝ, 
49. τῇ ὑστεραίᾳ βεγνατιιηΐ Β.Ὁ..ΕΤΥ͂., 

ΟΠ. ΟΘ(ΘΙΙ. 
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Α »".. δ᾽. Α φ ’ “- ε ’ ε:ῶὖλ » 

τὴν ἐπ Ἐρυθράς: καὶ ὡς στρατεύματι δυοῖν ἡμεραιν ὁδὸν ἐν 
΄-- Ἁ ἈΝ “- 

μιᾷ κατανύσας, ἔφθασεν ὑπερβὰς τὸ κατὰ Σκῶλον σταύρωμα, 

πρὶν ἐλθεῖν τοὺς Θηβαίους ἀπὸ τῆς φυλακῆς, καθ᾽ ἣν τὸ πρό- 

σθεν εἰσῆλθε. τοῦτο δὲ ποιήσας τὰ πρὸς ἕω τῆς τῶν Θηβαίων 
, 7 , - δον τὰς . , ᾿ ᾿ 

πόλεως ἐδήου μέχρι Τῆς Ταναγραίων ἘΤ'ί γὰρ ΤΟΤΕ καὶ Τὴν 

Τάναγραν οἱ περὶ Ὑπατόδωρον, φίλοι ὄντες τῶν Λακεδαιμο- 
3 ᾿ , ὅᾳ. 5... πάν αἱ κι κ κι 

νίων, εἰχον" κΚαὶι ἐκ τουτου δὴ απήῆει ἐν αρίιστέερᾳ εχῶν Το τείχος. 

δοοὶ δὲ Θηβαῖοι ὑπελθόντες ἀντετάξαντο ἐπὶ Τ᾽ραὸς στήθει, 
» », ; ’ Α Ἁ Ἄ 

ὄπισθεν ἔχοντες τὴν τε ταφρον καὶ τὸ σταύρωμα, νομίζοντες 
Α ΓῚ 3 , , Ρ' ᾿ ᾿ ΝᾺ κ , 

καλον ειναΐί ἐνταῦθα διακινδυνεύειν και γὰρ ην στενον ταυτὴ 

Ἔρυθράς Β.}). Οείετι Ἐρυθρᾶς. Ν. 
488 αἰχὶ δα ΤῊ 65. ϑίθρῃδηϊι. 

ὡς στρατεύματι] τῷ στρατεύματι 
Βοορίοσιιβ. ΑὐῸΟαΪ5 51 αροββϑῦ, 0 - 
ἔογθηάα ἔογθηῦ ἤφθς ΠΙΟΟΟΥ 14, 20 
ΟΧΊ. : Διεβεβόητο ἡ ἕως Βάκτρων ὁδὸς 
οὖσα στρατοπέδῳ τετραμήνου. 64 
τηο]ϑίμπη οϑύ ὡς, Τΐδατιθ τη8]1π| (6]6Υ] 
ὡς στρατεύματι, τ πα] πᾶτη πδΐδ 6Χ αἸύ- 
ΤοΟρΥΔρΡΪδ ἴῃ νοῦϑιι ΒΘ Θηΐ]. 

Σκῶλον] κῶλον Ο. 
σταύρωμα 1 στράτευμα Α.Ο.Ε.Ε, 

ΑἸα., σογγροηίθ 1. ““1ὴ ΑρΈβ1180 2, 
22. 6βύ τὰ κατὰ Σκῶλον σταυρώματα καὶ 
τάφρους. Ξξ601]1 5ιζαμη ποίαν! Ῥαὰ- 
58 185 9. 4» 4. 5ΟΗΝ, 

ἐδήου) ἐδήουν Β. εὖ δηΐδα εἰσῆλθεν. 
Ξ 

Ταναγραΐων] Παναγρέων Β. 
5ο. ὑπελθόντες Β...Ε.ν. Οδίουὶ 

ἐπελθόντες. ““ἴ)6 πᾶς ρΡᾳρῃα 6ϑβῦ Ἰοσ5 
ΡΙαυΐδγοἢιϊ ἴῃ ῬεΙορ. 6. 15 : Πολλοὺς δὲ 
καὶ πρὸς Τανάγραν τρεψάμενος καὶ αὐτὸν 
Πανθοΐδην τὸν ἁρμοστὴν ἀνεῖλεν. (6- 
ἴοσιτη Πάν 6} ] 5 ἴῃ ΑΠΠΑ]θιι5 Χοπο- 
ῬΒοηΐθβ δὰ 8Δηη. 1. ΟἸγιηρ δᾶ. τοι. 
τοίεσὶ ἤδης ΡΌρΡΏΔτΙη δα ΤΑπαρυάτη, πος 
1Ἰι5115 ΔΥρτιΠΘηΐο, ψιοα ΑΠαργδτη ἢδ- 
Ὀεοθαηΐ δάμτιο [οθαφοιη η]1} ἢ βθοσηα 
Αρ6β581141 θα ρβα!ῇοηθ, στὴ ΤΠ) οαννΈ]]τι5 
τϑίετί δα ΟἸγτηρ. τοο, 4. Εὰχ 4ῦο ἃρ- 
Ῥαγοῦ νγατη ἀοοίτιπη αἸν υβδτη Ριιΐαβϑθ 
δῆς δα ΤἈΠΑρΡΎΔΙη ΡτρΏδΙη ἃ ΒΘΟΠ- 
αὯα Αρθ51141 θχρβαϊοπθ. Μα]6 θῃηΐπ 
ΡΟ ᾿Απαργάτη ἔπης σαρίαμη ἔμ18586 
ἃ ΠΘΌΔΠ15 ; Ρ] αἰάγοιι5 δηΐτη 46 οἀρία 
ΤΡ ἰαοού.᾽ 5ΟΗΝ, 

Γραὸς στήθει] ἊΝ 556 Πηρὶι5 δὰ Αη- 
ΤΟΪΠὶ ΠῚ ΠΥ. Ρ. 327. Ποη ἰοηρο ἱπαυὶξ 
ἃ 'ΓΏΘ15 ΔὈΐαϊββθ Ἰοοπὶ απθιὴ Τραῖαν 
ἈΡΡΘΙἸαθδηΐ, οἵ Ἰαυιάαΐ ϑξθρμαηιπὶ Βγ- 
ΖΔ 111Π1, αἸαΪ 1ζα 511} ΠΟΙΏΪη6 Τανάγρα : 
Τὴν δὲ Τραῖαν ἔνιοι λέγουσι τὸ νῦν τῆς 

Θηβαϊκῆς καλούμενον ἕδος. Π) δ᾽ πα 6 Θοτη- 
Ραγαΐο ΡΟ υΈθη1 ἰΙοοΟ 2, 1: Οἱ δὲ κατέ- 
λαβον τὸν λόφον ὑπὲρ τῆς ὁδοῦ δύσ- 
βατον, καλούμενον Ῥέας ἕδος, Θοτηαπααΐ 
ΧΟΠοΟροπίθιη οὐτὴ ΡοΟΪγθθηο, Ἰΐα αὖ 
Γραίας ἕδει Βογ1)αῖ. ἨἘροΐθ, π181 ᾳποᾶ 
δα ΓΑΠΑΡΎΔΤΩ ΤηΔρῚ5 ΡΘΥ Π 8586. ΠΟῸΒ 
601165 δας ἤπεβ Τ ΔΠΔρΎΘῚ οἱ ΤΏΘΌΔΩΙ 
ΔΟῪΙ σοηϑύυιϊββα ραΐο. Τραῖαν ἰπ 
Βωοῦα ποτηϊηδν!ΐ {1185 2, 408. Τραῖαν 
ΡῬΙΌρο Οτορύτὴ οὗ Τραῖαν τὴν Ταναγρι- 
κὴν τηρτηογαῦ ϑίγαθο 9. Ρ. 404. ἀπᾶ- 
οΎϑοὶ ὉΥ015 ΟΥἹρΡΊποιη δα Ῥοωτηδησχταπι 
τοίου δηΐ, οα]τ5 ἈΧΌσΘτα ΟὉ βαεπθοΐα- 
ἴοτη ρχγονθοίδχη Γραῖαν, οἴ ΒΘΏΒΊΤΩ ᾿Ρ58 1 
ὉΓΌΘΠῚ ᾿ΓΔΠΔΡΎΔΙΩ 6Ἶτ15 ΠΟυηΪη6. ἈΡΡ6]- 
1.586 αἸουηίατν ἀρια Ῥαιβαηΐδτη 9, 20, 
2. Ἐυ]ὺ8 Ἰρίταγ βίαϊαδ ἴῃ 60116 ᾿πίου 
'ΤΉΘθα8 εὐ ΔΠΔΡΎΔΙΩ 5100 [1556 νἹ ΘΠ, 
Γραίας ἕδος ἀἸοία. ΘΟῊΝ. 

τήν τε] τὴν Α. ΑἸΑ,, οσογτ]ροηίθῖ. 

σταύρωμα] στράτευμα Κ᾿ νΕ] 1. Βαργα 
ΨΘΥΒΊΓΩ ΟΟΥΥΘΟΙΠΙΒ. 

. ἦν στενὸν στενὸν ἦν Β. ὨΊΟΔΟΥ͂. 15» 
34. ὯΘ6 ἴῃ πᾶς Θχρθαϊοπθ ν8}}} ἔοβ- 
ΒΦ Θ. ΤΡ] ηϊΐ, 56α ᾿ΐα ΤῸ ΠαΙγδΐ : 
Οὐ πολλῷ δ᾽ ὕστερον χρόνῳ πάντων 
Λακεδαιμονίων τῇ αὐτῇ δυνάμει στρα- 
τευσάντων ἐπὶ τὰς Θήβας, οἱ μὲν Θηβαῖοι 
δυσχωρίας τινὰς ἑτέρας καταλαμβα- 
νόμενοι διεκώλυον μὲν τοὺς πολεμίους 
λεηλατεῖν τὴν χώραν, κατὰ στόμα δὲπρὸς 
ἅπασαν τὴν δύναμιν ἐν τοῖς πεδίοις οὐκ 
ἐτόλμων παρατάξασθαι. τοῦ δ᾽ ᾿Αγησι- 
ἄάου προσμαχομένου, συγκατέβησαν ἐκ 

τοῦ (ἀφοβί λόφου) κατ᾽ ὀλίγον πρὸς τὸν 
ἀγῶνα. γενομένης δὲ μάχης ἐπὶ πολὺν 
χρόνον ἰσχυρᾶς, τὸ μὲν πρῶτον οἱ περὶ 
τὸν ᾿Αγησίλαον ἐπροτέρουν, μετὰ δὲ 
ταῦτα τῶν ἐκ τῆς πόλεως Θηβαίων ἐκ- 
χυθέντων πανδημεὶ θεωρῶν τὸ πλῆθος 
τῶν ἐπιρρεόντων δ᾽ Ἀγησίλαος, ἀνεκαλέ- 

ΑΔῸ: 

[50] 
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51 οἱ δ᾽ αὖ Θηβαῖοι δείσαντες περὶ τῆς πόλεως, ὅτι ἐρήμη ἦν, [51] 

52 τινὲς ἐπέδραμον σὺν ταῖς μόραις. οἱ μέντοι Θηβαῖοι ἀπὸ τῶν [52] 

53 Θηβαίων παρελαύνοντας εἰς τὴν πόλιν. ὡς μέντοι ἐγγὺς τοῦ [55] 

ἘΒΙ ΝΕΚΜΒΟΥΥ. 929 

ἐπιεικῶς καὶ δύσβατον τὸ χωρίον. ὁ δ᾽ ᾿Αγησίλαος ἰδὼν ταῦτα 
Ν ᾽ ’ Α " 5 9 ’ δὲ Ἁ Α , " 

σρος εκεινοὺς μεν οὐκ γεν. επισιμωσας οὁε σρος την πολιν ἤει. 

9 ’ » ’ “᾿ ’ “» 9 ν 
ἀπολιπόντες ἔνθα παρατεταγμένοι ἦσαν δρόμῳ ἔθεον εἰς τὴν 

“3 ᾿ Α 

πόλιν τὴν ἐπὶ ΠΠοτνιὰς ὁδόν" ἣν γὰρ αὕτη ἀσφαλεστέρα. καὶ 
-“ ’ , 

μέντοι ἐδόκει καλὸν γενέσθαι τὸ ἐνθύμημα τοῦ ᾿Αγησιλάου, ὅτι 
"“ - Ἁ 

πόρρω ἀπαγαγὼν ἀπὸ τῶν πολεμίων ἀποχωρεῖν δρόμῳ αὐτοὺς 

" ’ , ’ ς᾽ Ἁ ’ὔ 9 Ἁ ΄“ ’ 

ἐποίησεν" ὅμως μέντοι ἐπὶ παραθέοντας αὐτοὺς τῶν πολεμάρχων 

λόφων τὰ δόρατα ἐξηκόντιζον, ὥστε καὶ ἀπέθανεν ᾿Αλύπητος, 
" - ’ 3 Α ’ . 

εἰς των πολεμάρχων, ἀκοντισθεὶς δόρατι 
[χ Ἅ Α 3 Ἁ 

ὅμως δὲ καὶ ἀπὸ 
“΄- - ἤ 

τούτου τοῦ λόφου ἐτράπησαν οἱ Θηβαῖοι: ὥστε ἀναβάντες οἱ 
Ν Ν κ᾿ ε , ᾿ , ᾿ , κι 

Σκιρῖται καὶ τῶν {ππεέῶν τινες ἔπαιον τοὺυς τελευταίους Τῶν 

τείχους ἐγένοντο, ὑποστρέφουσιν οἱ Θηβαῖοι" οἱ δὲ Σκιρῖται 

ἰδόντες αὐτοὺς θᾶττον ἡ βάδην ἀπῆλθον. 

σατο τῇ σάλπιγγι τοὺς στρατιώτας ἀπὸ 
τῆς μάχης" οἱ δὲ Θηβαῖοι τρόπαιόν τε 
ἔστησαν καὶ εἴς. ΞΟΌΗ͂Ν. ΝΙΠῚ δαΐεπὶ 
ἀθοθβί ἀρὰ Πιοάοσυτη. 

ἐπισιμώσας] [μϑοΠο]αν8 ἸΘροΓΘ [π- 
Ῥεῖ ἀποσιμώσας, τιϑιι8 ΘΧΘΙΏΡΙΟ ΤΠι- 
ΟΥ̓ΙΙ5 4, 25.». 0ὉἹ 46 ὯΔ] εϑβῖ, οἵ 
50Π0]. Θχρ] ἰοαῦ ὑπαναχωρῆσαι, εἴ Η68γ- 
ΘΒ Ἰοοο, ΕΌΪ ἀποσιμοῦν ΘΧΡΙΠΟΑὕΙ ΡΘΥ 
ἀποστρέφειν. δύ ἴθχο {᾿πότρ ἀθαὰ- 
ΘΘΥ6 Θχθγοϊ τη, ἀρτηθη. ΡΟ] ΘΠ 2, 
1, 12. Ὦδοο ᾿ἴΐα ΘΧΡΓΘΒϑΙῦ : Προσποὶἰεῖται 
δὴ λοξώσας τὴν στρατιὰν ἄγειν ἐπὶ τὸ 
ἄστυ τῶν Θηβῶν. καὶ γὰρ ἦν ἔρημον, 
ἐξεστρατευκότων ἁπάντων. Θηβαῖοι 
περὶ τῇ πόλει δείσαντες τὸν λόφον 
καταλιπόντες ἠπείγοντο ἐς τὸ ἄστυ. 
᾿Αγησίλαος τὸνλόφον ἀκωλύτως διῆλθεν. 
ψιαθ5 προ Ῥο]γ θυ Ψψ4}}} ἔοββθονα 
ΤῊΘΙΠΪ 1556, 566 601165 ἃ αΐᾳΓα Π0]]068- 
ἴο5 ῬΤΟΡΌΡΉΔΟΙ]ΟΥΙΩ ᾿Πϑἴδ. ΠΟΙ Ϊηδῦ. 
(ὐδίδγιπῃ νϑ]δαϊο οἵ ραρμα ᾿ηίτα ΠΟΒ 
601165 561 ψ8]]Ὸ5 δοοιαϊῇ ; δῇ ΒΘΠΒΌΠ 
τοΐϊτι5 Ιοοἱ 5808 Ὀ6π6 οΟ]]ορὶς ῬοΪγς- 
ππ5. [ἄθτη ἀοιηαθ 5. 25. ᾿[θυτη ἤδης 
ΘΧΡΘΟΙΠΟΠΘΙΩ ΠΑΥΥΔΠ5 Π]ΔΡῚ5 οὑτὴ Χα- 
ΠΟΡΠοηΐδ ἰῃ 60 σοηβθηΐ αποα γνΔ]]Π τὴ 
[οββϑϑιήσιιθ τηθιηοσδΐ : Θηβαῖοι τὸ πε- 
δίον διετάφρευσαν καὶ ἀπεχαράκωσαν. 
τοῦ χαρακώματος ἑκατέρωθεν δύο πάρο- 
δοι στεναί. βουλόμενος ᾿Αγησίλαος παρ- 
ελθεῖν, πλινθίον τάξας κοῖλον προῆγεν 
ἐπὶ τὴν πάροδον τὴν κατὰ τὸ εὐώνυμον 

Α 9 ’ ,] 

καὶ ἀπέθανε μεν 

(Τ ΠΘβρῖα5. νεύϑιιβ,) Θηβαίων ἐνταῦθα 
(Θοοϊατη 1η16]Π01Ὶ ραΐθ) πάντων ἀντι- 
ταξαμένων. ὁ δὲ μεταβαλλόμενος ἀπ᾽ 
οὐρᾶς ἐπὶ τὴν ἑτέραν πάροδον εἴ οϑί. 
5ΟΗΝ. ψεῖρο ἐπισιμοῦν αὔϊαν ΖΕ ]1δΔη. 
ΝΑ ΘΒ: τοὶ 

51. ἔνθα Β.}).Ε.1.. ἐνταῦθα ἘΔ. 
Οείθεὶ ἡ ἐνταῦθα. 

εἰς Β.Ὁ.Ε.1.ν. Οὐδίουι πρός. 
Ποτνιὰς] Ποτοιὰς Α. ““ ῬοϊΠΙΔΙΙΠῚ 

ΤΌ οτα ἃ “ΓΠΘΌΙ5. δρυθβδιιβ βίδα] ΟΥ ΠῚ 
ἀδθοθπῃ Ἰηΐουνα}]0 αἱΐτα ΑΒοΟραπι 5ἰζα- 
ΤΠ ΤΟΡοτϊς Ῥαιιβδη. 9, 8,1. Επογαηΐ 
τριῦαγ Ῥοίηϊδα 1π Ἰἰαΐθγ οὐἱθηΐα!! ΓΠ6- 
Ῥδγιτη 5125. 5ΟΗΝ. 

αὐτοὺς] αὐτοῖς Ο. 
ὅμως μέντοι] 1)6 ραγίϊς}18 ὅμως μέν- 

τοι ν146 δὰ 5, 3.19. ΟΝ. 
ἐπὶ παραθέοντας ϑίεορΠδπηιιδ, ἱδοθηΐθ 

ας Ἐς, γ)οκοηασῖο. 1101] ἐπιπαραθέ- 
οντας. 

52.τὰ δόρατα)]δόραταΑ.Ο.Β.Ε.1.Α14. 
ὥστε---52. οἱ Θηβαῖοι οτη. 0. 
τελευταίους τῶν Θηβαίων ΒΑΕ. 

Οὐδίθυὶ τῶν Θηβαίων τελευταίους. 
εἰς Δα αἸα1ς ΘίΘΡ Πα πι8. 
τὴν οτη. ἢ. ᾿ 
53. θᾶττον ἢ βάδην] ΕγΠΊ0]. 6 Με- 

ὭΔΏΘΤΟ ἰαπααΐῇ τὸ δὴ λεγόμενον τοῦτο, 
θᾶττον ἢ βάδην. ΒΟῊΝ, Αἀαϊῦ δαΐθπι 
Εγτα. τη ουρυθίδ θη θᾶττον ἢ τα- 
χέως, οοαϊοα οββιδμο οτηϊθηΐθ ἢ 
ταχέως. ϑ'6( 5οΥ] 6 Πα τ 6588 θᾶττον ἢ 
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οὐδεὶς αὐτῶν᾽ ὅμως δὲ οἱ Θηβαῖοι τρόπαιον ἐστήσαντο, ὅτι 
6 

54 ἀπεχώρησαν οἱ ἀναβάντες. ὁ μέντοι ᾿Αγησίλαος, ἐπεὶ ὥρα ἣν, [54] 
Ε Α 3 Ἷ ΚΙ ᾿ Ξ 
ἀπελθὼν ἐστρατοπεδεύσατο ἔνθαπερ τοὺς πολεμίους εἶδε παρα- 

’ ΄σ ΠΩΣ , ᾿ ’ Α 5 Α ’ 

τεταγμένους" τὴ ὃ ὑστεραίᾳ ἀπήγαγε τὴν ἐπι Θεσπιας. θρα- 

σέως δὲ παρακολουθούντων τῶν πελταστῶν, οἱ ἦσαν μισθοφόροι 

τοῖς Θηβαίοις, καὶ τὸν Χαβρίαν ἀνακαλούντων, ὅτι οὐκ ἠκο- 
. “- ᾿ἢ ᾿ 

λούθει, ὑποστραφέντες οἱ τῶν ᾿Ολυνθίων ἱππεῖς, ἤδη γὰρ κατὰ 
’ Ἁ 

τοὺς ὅρκους συνεστρατεύοντο, ἐδίωξαν τε αὐτοὺς πρὸς ὄρθιον, 
.. ἤ 

καθάπερ ἠκολούθουν, καὶ ἀπέκτειναν αὐτῶν μάλα πολλούς" 
Α 4 Ἁ 9» 3. ἃ ς ’ δ. ; ἮΝ ’ 

ταχὺ γὰρ πρὸς ἄναντες εὐήλατον ἁλίσκονται πεζοὶ ὑφ᾽ ἱππέων. 
»-ς "»" ’ 

5.5 ἐπεὶ δ᾽ ἐγένετο ὁ ᾿Αγησίλαος ἐν ταῖς Θεσπιαῖς, εὑρὼν στασιά- [55] 
Α ’ ᾿ ’ “ ’ Π 

ζοντας τοὺς πολίτας, καὶ βουλομένων τῶν φασκόντων λακωνίζειν 
Α Ω 3 - ι 3 ἀποκτεῖναι τοὺς ἐναντίους, ὧν καὶ Μένων ἣν, τοῦτο μὲν οὖν οὐκ 

’ ο 

ἐπέτρεψε: διαλλάξας δὲ αὐτοὺς καὶ ὅρκους ὀμόσαι ἀλλήλοις 
“᾿. ’ Ν ΄ “-᾿ Α 

ἀναγκάσας, οὕτως ἀπῆλθε πάλιν διὰ τοῦ Κιθαιρῶνος τὴν ἐπὶ 
, ᾿ τα - ᾿Ὶ οἱ ’ 9 “- " δὲ 

Μέγαρα. καὶ ἐκεῖθεν τοὺς μεν συμμάχους ἀφῆκε, τὸ δὲ πολιτι- 

κὸν στράτευμα οἴκαδε ἀπήγαγε. 
“- Ι Α . - 

56 Μαάλα δὲ πιεζόμενοι οἱ Θηβαῖοι σπάνει σίτου διὰ τὸ δυοῖν [56] 
Ξε Ὗ “ “ Ἁ - 

ἐτοῖν μὴ εἰληφέναι καρπὸν ἐκ τῆς γῆς, πέμπουσιν ἐπὶ δυοῖν 

ἀνδ ς. Π ὼς ἐπὶ σῖτον δέ (Ὰ δό τριήροιν ἄνδρας εἰς [1αγασὰς ἐπὶ σῖτον δέκα τάλαντα δόντες. 
; ν : Ξ 

᾿Αλκέτας δὲ ὁ Λακεδαιμόνιος φυλάττων ᾿Ὡρεὸν, ἐν ᾧ ἐκεῖνοι 

βραδέως, εἴ ἀρυὰ Ῥῃοίίατη, (αὶ λέγουσι οραφοπηοηΐουιπη ποτηϊπαὶ ΤΉΗπογά. 2, 
συνήθως τάχιον ἢ βραχέως, δοάδπὶ 
τηοᾶο, αἰχὶ 74π| ΟἸἸπ οἵ δα ἤπης ἸΟσ πὶ 
οἱ δα Τὴ 68. ϑθβρῃδηϊ ν. Βάδην. 

τρόπαιόν τε] Ἐχραπροπαδα ραγίϊου]α 
τε. ΑἸϊοσαὶ αἀϊοομάπη 4] απ ἄθθββα 
Ῥοβύ ἀναβάντες. ΚΘ ΤΈΡΗ, 1)ε]6ν]. 

54. ἀπελθὼν οτη. Κ. 
Χαβρίαν] Χαυρίαν Β. 
παρατεταγμένους παρατεταμένους (.. 

οτη. Κ᾿. 
ὑφ᾽ Β.Ὦ.. ᾿Οδίου! ὑπό. 
55. Μένων ἴῃ Β. ἴΐὰ Βογιρύατη οοτα- 

ῬΘηαΪο ῬΑγ ΟῚ ῥῬαββῖνι, αὐ ἀπ τὴ 
81} Μένων δῇ Μέλων ἸΕρῚ ορογίθαϊ. 

μὲν οὖν Β.ἘΝ1.ν. Οδίειι μὲν. Οοπέ. 
δηΠοΟῖ. δα 5, 3: 7: 

ἀλλήλοις] ἀλλήλους Β. 
ἐκεῖθεν] ἐκεῖθε Ἐ. 
56. τριήροιν] τριηροῖν Β. [ΞῚ 
Παγασὰς ᾿Π 65841180. ἸΟΘᾺΒ. ΤΥ ]- 

Τῆϊ18, ἃ πὸ 5᾽πι5 Ῥαράβϑοιιβ αἰοῖτιβ 
τὰς, 5ΟῊΗΝ. 

᾿Αλκέτας] ΑἸοΙ δ πὶ παιιδτο τπ [.8- 

τό, )ό, 81, 32, 835, 60,6: 98, ΜΝ 
οοάθχ ΟὝθν Ὀ18 ᾿Αλκείδαν νορσαΐ. 
Αρυὰ Πιοάογυτη 15. 48. ΟἸγτηρίδαὶβ 
ΙΟΙ. ΔῆΠ0 3. ΑἸοϊάδβ [,δοραςφυηοηῖ- 
ΟΥ̓ΤΙΠῚ ΟἾ8551] ργροίθοίαβ οί. ΟΌΗΝ, Υ. 
Ροϊγθη. ἰηΐτα οἷζ. δΌ ϑ'οῃπδίάθσο. 

Λακεδαιμόνιος] Λακεδαιμονίοις Υ͂. 
᾿Ωρεὸν] ὕτοβΒ Εαθοθδ ὈΙποτηϊηΐβ, 

Η!β61εθα, ἀδῖηαθ Οτειιβ ἀϊοία, ἃ Ῥουῖοὶα 
ἔα! ἀθβοϊαΐα. Ιοάοιτβ 12, . ΒΙ- 
ΠΟΙΊΪΠΘΠῚ ἔπ18556 αἱ ϑίσαθο ᾿πϊ0 ΠΡΥΙ 
ΤΟ. οὔ 86}Π0]. ΤΙ πον. 1, 1τ4. ΑἴΠ6- 
ὨΘΘΊΙΒ 1, Ρ. 10: Ἱστιαιεῖς οὖν καὶ ᾽᾿Ωρεῖ- 
ται Θεοδώρου τοῦ ψηφοπαίκτου ἐν 
θεάτρῳ χαλκῆν εἰκόνα ἀνέθηκαν, υἱδϑὶ 
(ὐαβαα. οοΥτσοῦαΐ οἱ καὶ ᾿Ωρεῖται. 
Ηΐης οὐϊαπη οἦτ5 ἴπ ΑἸΠΘΠΐθηβθβ ρεῦ- 
Ῥούπαπι. Οοπῇ, ΝΥ Θββϑηρ. δα ΠὨιοᾶον. 
15. 30, 4] ἃ Ῥαυ 5 ΑΥΠΘΠΙΘηβ᾽ τη 
αἷΐ᾿ βίθββθ Ἐπ θοθατῃ ἰοΐαμη, δχοθρία 
Ἑστιαίᾳ, δ τηδ]6 ἃὉ ΑἸΠΘπἰθμβῖθιι5, 
ὈΘΗΙΡΉΘ ἃ [,δοραφοιη 8 ἔπθγαΐ δο- 
σθρίαᾶ. Ηοβ δηὶπὶ Ῥαυ]ο δηΐθα, ΟἸγτα- 
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»- Ἁ - - ν᾿ 4. 

συνεωνοῦντο τὸν σῖτον, ἐπληρώσατο τρεῖς τριήρεις, ἐπιμεληθεὶς 
Α - ἧς ς 

ὅπως μὴ ἐξαγγελθείη. ἐπεὶ δὲ ἀπήγετο ὁ σῖτος, λαμβάνει ὁ 
3 ’ , ᾿ Α Ἀ 7 Α Α »᾿ ὃ 

᾿Αλκέτας ΨΌ. ΞΘ. 7». Κα σαν τρίηρεις, καξ τ τοῦ “ἂν βας 

"0. ᾽ ᾽ ’ “᾿ ΕῚ ’ ᾽ὔ δὰ κω 
ἐζώγρησεν ουκ ἐλαττους οντας ἢ τριακοσιοῦς. ππουτοὺυς οὁε εἷρξεν 

57 ἐν τῆ ἀκροπόλει, οὗπερ αὐτὸς ἐσκήνου. ἀκολουθοῦντος δέ τινος [57] 
--. »- ’ - ᾿] ΄“ 

τῶν ᾿Ωρειτῶν παιδὸς, ὡς ἔφασαν, μάλα καλοῦ τε κἀγαθοῦ, 

5ὃ 

’ 9 σ΄" " ᾽ Α “ ζυ ’ 

καταβαίνων ἐκ τῆς ἀκροπόλεως περὶ τοῦτον ἦν. καταγνόντες 
’ ’ Α 9 ’ 

δὲ οἱ αἰχμάλωτοι τὴν ἀμέλειαν, καταλαμβανουσι τὴν ἀκρόπολιν, 
93 9 ’ ε » - 

καὶ ἡ πόλις ἀφίσταται. ὥστ᾽ εὐπόρως ἤδη οἱ Θηβαῖοι σῖτον 
ἢ 

πάρεκομι ζοντο. 

“Ὑποφαίνοντος δὲ πάλιν τοῦ ἦρος ὁ μὲν ᾿Αγησίλαος κλινο- 

πετὴς ἢν. 

Ρἰδα]5 τοῦ, 4. (βραχὺ πρὸ τούτων τῶν 
χρόνων) ΝΝεορθηθηῃ, 4] στὴ ΑἸοχδη- 
ατοὸ ῬΏΘΓροΟ 1 ΠΟ]5 ΟΡΙΡῈ5 τὴν ἀκρόπο- 
λιν τῶν Ἑ στιαιέων οσσπρανογαῖ, Β66118 
ῬΙῸ [ὐσᾶππο ροτοθαΐ, ταύτης τε τῆς 
χώρας καὶ τῆς τῶν Ὡρωπίων πόλεως Ἰΐᾶ 
6] 66 1586 αὖ τοὺς ἐγχωρίους δα ΠΙθογίαῦθπη 
γοσαγοῃΐ, τὸ χωρίον (1. 6. ἀκρόπολιν) 
ΘΧΡΌρ γθηΐ εὖ τοῖς ᾿Ωρωπίοις Ἰϊοτία- 
ἴθιη ταάουθηΐ. ἴ70] τϑοΐθ Ῥδὶ θυ] 5 
015 ᾿Ωρείτας ΟΥΟΡῚΒ ΒΒ θη 05 
οοηβοθαΐ, {ταβίτα αὐδιίαηίο ΝΥ 6585611η- 
οἷο, 40] [αϊθῦαγ ἰάτηθη ΠᾺ]Π]Δτὴ ἴῃ Επ- 
Ῥοωδᾶ ἔμπϊδββα τόρ. Αὐ γεῦὸ {πὶ 
ἐγχώριοι, 4085 δα ἸΠθογίαΐοπη νοσαθδηΐ 
ΤΔΟΘ ἀξ ΠΟ ἢ], ΠΟῚ ρΡοΐογαηΐ αἸο] Οτο- 
ῬΙ], 568 ᾿Ωρεῖται. 1)61η46 ουπὶ Βο]δτα 
ἀκρόπολιν Ἠ ΘΒ] 66 ΒΙ τὴ Ποιηϊηθΐ, Δ Τη- 
46 χωρίον Ρᾶι]ο ροβῦ δΔρρε]]δῖ, βθου- 
ΒΘ ΟΡΡΙ απ ΟτΟρΡΙ απ ν6] 
ῬΡούϊαβΒ Οτοϊΐασιιτη, ραΐθίὺ ΔΟΥΌΡΟ]η 
Ἡβῦθθϑο ΒΌΡΟΥ ΠΙ15886 σα δα]θοῖα τα- 
σἴομθ 8 Ῥϑιιοὶβ ΘΟ] 18 οὐ]ΐα, Ὠϊπς 
χωρίον αἰοΐα; ἸρΒδΠὴ ΨψΘΓῸ ὉΥΌΘΙΩ ἴῃ 
Ἰοσυστη Ἡθβῦοθϑο βιι ϑο ἴδ 41101 τὸ- 
ΒΌΤΤΘΧΙΒΒ6, ΟΥ̓ΘΟῚ ΔΡΡΕΙ]αΐατη. Ἡΐϊης 
Πιοάοτιβ δααϊ: δι ἣν αἰτίαν οἱ τὴν 
“Ἑστιαιέων καλουμένην χώραν οἰκοῦντες 
οἰκείως διετέθησαν πρὸς τοὺς Σπαρτιά- 
τας. Οτεῖϊζοο Ἰρτυαγ, πο ΟΥΟΡῚΪ, ΡΥ ΌΤΩ 
Ἡοϑ θη βίθση, δά τις ΠΟΤΏΪΠ6. ΘΟΙΤΙΠῚ 
ΔΡΡΘΙ]δύθαση, ᾿ποο]θθαπΐ, ΠΟ ᾿ἰρβ8ΠῚ 
ὉΤΌΘΠῚ, ατι86 Δ] πῃ ἸοσΌτη {Γδ 5] ἴα 
ΟτΥθοὸβ νοοδραίασ. Ῥαιιβδηΐδβ 7, 26: 
Καὶ κατ᾽ ἐμὲ ἦσαν ἔτι, οἱ ᾿Ωρεὸν τὴν ἐν 
Εὐβοίᾳ τῷ ὀνόματι “Ἑστιαίαν ἐκάλουν 
τῷ ἀρχαίῳ. Οιατίατη ΕΟ: Ρατίθπι 
[θη .15886 ΟΥοἰΐαβ διιοίου οϑῦ Πθιηοβίμο- 

Μ τ 5 σ΄ Ἁ ’ 9 “ Θ “ 9 

ΟΤΕε γαρ απὴγε ΤῸ στράτευμα ἘΚ ΤΟν ηβῶν, εν 

Ὧ65 ΘΟΠ Τὰ ΑΥἸδίοου, Ρ. 601. δΥίταϊα- 
Βοπηδ Ἰρβιτη Παιγϑῦ σΟρΙοϑῖ8 ΡΟΪγθ- 
118 2, 7: ᾿Αλκέτας ἀπὸ τῆς Ἱστιαίας 
ὁρμώμενος, βουλόμενος λαθεῖν, πεπλη- 
ρωκὼς ναῦς πολλὰς, καθελκύσας τριήρη 
μίαν καὶ ἐς ταύτην ἀνὰ μέρος ἐμβιβάζων 
τοὺς στρατιώτας, ἵνα δοκοίη τοῖς πολε- 
μίοις ἕν σκάφος ἔχειν" ἦν δὲ τῶν τριῶν 
ἀπασῶν τὰ πληρώματα. [ἴ8 Ἰοςτ5 1116 
σΟΥΤΙρΘηατ8 οϑὲ. Ἐδιαθα Βαρρ]οπάἃ 
Βιπί οχ ΕΥΟΠΓΠΟ 4; 7. 516 : Θποάδηη 
ἀοῖπαθ ΓΙ ΡΟΥΘ ΟΠΠ65 Πᾶνο5 ἴῃ 1Π6- 
ῬᾶηΟ5 ὑγδηβηδυισδηΐθβ ἰτηχηϊβιῦ, οἱ 
ΘΟΙΠΤΠΘΔΙΙθτ15 ΘΟΤ ΠῚ ρΟὐ 5 οδί. 196 
ΟΥ̓́ΘΟ ΒΈΌΒΡΙΟΙΟ τ] ᾿ποϊαϊῦ ΠΟΠ ΘΝ ]Β 
αἼνΘΥΒΟ ΘΔ ΠῚ ὉΥΌΘΙΩ ]ΟΟΟ ΡοΒβιζδτη ἴπ11886, 
Ροβίψιδιη Ηοϑίϊθοθ ᾿ποο]θὸ ἃ Ῥασῖο]8 
Γαθυηῦ ΘΧρυ]δ]. ΘΌΒΡΙΟΙΟΠ6 πὶ ΠδηΟ 
τη νῦ ΤΠ ῬΓΙ πη Π Ἰοσβ ΠΙΟΔΟΥΪ 
δηΐθα Ἰαυαδίτδ, τη πα οβιιβ ἰδτηθῃ, 46- 
1η46 σοπῆτσγτηαν! θᾶτη ἸοσιΒ ΒΡ] ΓΟ ΠΪ 
ἴῃ Ατηδίουϊο Ρ. 775 ἔὰ, υαὐἱ [δοραθ- 
ΤΟΙ ΠΔΙ Ποϑίϑ ΑὙἸΒ ΟθυῺὶ ΔΙΊΟΥ οἵ 
Β66]115 ἴῃ ῬΌΘΙΙΠ ΟΥ̓ΘΙΓΔΠ ὨΔΥΓΑΙΕΓ : 
101 ΘΠΙΤ Ῥδίθυ ῬΆΘΙΙ αἸοῖσαν [α15886 ἐξ 
᾽᾿Ωρεοῦ, πόλεως τῆς Ἑστιαιάτιδος. ΑἸΠΤΘΓ 
Τοῖϊο τοὶ ππ}}1ὰ ροΐθϑῦ. ῬγΟ Δ Ὀ1118, 
ΔΓ ΧΘΠΟΡΠΟΙ ΒΌΡΓΆ 2, 2, 2. ΗἸβς- 
ο89 πππο Οτοϊΐαβ Δρρ6]]οὲ. 50 ΗΝ, 

συνεωνοῦντο τὸν σῖτον) τὸν σῖτον 
συνεωνοῦντο Β. 

ἐζώγρησεν) ἐζώγρησαν Ἐ. 
ὄντας οἵη. ΤΟΥ. 
εἷρξεν)] ἦρξεν Β. 
57. τοῦτον] τοιοῦτον Υ. 
ἀμέλειαν ---- εὐπόρως) ἐπιμέλειαν ---- 

ἀπόρως Β. 
58. ἀπῆγε] ἀπήγαγεν. 

[58] Ά..(. 376. 



ἰτν 

9.) ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒ ΗἸΞΤ. 6Β. 

“-“ “ Ν 

τοῖς Μεγάροις ἀναβαίνοντος αὐτοῦ ἐκ τοῦ ᾿Αφροδισίου εἰς τὸ 

ἀρχεῖον ῥήγνυται ὁποία δὴ φλὲψ, καὶ ἐρρύη τὸ ἐκ τοῦ σώματος 
Ὁ Ὁ π Ἡ Α ; ᾽ Ἁ ΄“- ,’ ε ᾽ 

αἷμα εἰς τὸ ὕγιες σκέλος. γενομενῆς δὲ τῆς κνήμης ὑπερογκου 
ΝΠ κα δὲν Ἢ ; , ’ ᾽ Ν ᾿ ι κ 

και ὀδυνῶν ἀφορήτων, Συρακόσιός τις ιατρος σχάζει την παρὰ 

τῷ σφυρῷ φλέβα αὐτοῦ. ὡς δὲ ἅπαξ ἤρξατο, ἔρρει αὐτῷ νύ- 
’ Ἀ ᾿ Α , ΄ 3 ᾿» ’ὔ 

κτα τε καὶ ἡμέραν τὸ αἷμα, καὶ παντὰα ποιοῦντες οὐκ ἐδύναντο 
- Ἁ Θ' «δὲ Α 9 ’ Ψ' ὔ 9 ’ 

σχεῖν τὸ ρευμα πρίν ἐλιποψύχησε: τότε μέντοι επαύσατο. 
»-“ “- ᾿Ὶ [] Ν 9 , ᾿ ’ 

καὶ ουτήτως ἐκεῖνος μεν ἀποκομισθεὶς εἰς Λακεδαίμονα ηρρώστει 

’ Ἁ Α Ν “- 

τό τε λοιπὸν θέρος καὶ διὰ χειμῶνος. 

Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι, ἐπεὶ ἔαρ ὑπέφαινε, πάλιν φρουράν τε [59] 
“ Ἁ 

ἔφαινον καὶ Κλεόμβροτον ἡγεῖσθαι ἐκέλευον. ἐπεὶ δ᾽ ἔχων τὸ 
΄“" “--ς ’ ΄“- 

στράτευμα πρὸς τῷ Κιθαιρῶνι ἐγένετο, προήεσαν αὐτῷ οἱ 

πελτασταὶ ὡς προκαταληψόμενοι τὰ ὑπὲρ τῆς ὁδοῦ. Θηβαίων 
; ἣν ᾿ , , 4 ’ ᾿ ᾽ 

δὲ και Αθηναίων προκατέχοντες τινες ΤΟ ακρον τεῶς μεν εἰῶὼν 

Ε Α 2 ’ Ῥ-: Α , 3.9 ᾽ ἀν [ἃ ᾿ ’ 5. 
αὐτοὺυς ἀναβαίνειν ετει Εἰ αὐτοις ἤσαν, ἐξαναστάντες εοιῶὼ-" 

᾿Αφροδισίου] ᾿Αφροδισίτου Β. 
ἀρχεῖον) Ρ]υΐαγοπιι ΑΡΈΒ1]. ς. 27. 

πρὺξ τὸ ἀρχεῖον εἰς τὴν ἀκρόπολιν. 
1811} 1116 46 νϑπᾶ τιιρίδ, 564 1ἴὰ ΤΠ ΟΤΌῚ 

ἰπϊατη ἰτδαϊῦ: Σπάσμα καὶ πόνος 
ἰσχυρὸς ἔλαβε τὸ ὑγιὲς σκέλος" ἐκ δὲ 
τούτου διογκωθὲν μεστὸν αἵματος ἔδοξε 
γεγονέναι καὶ φλεγμονὴν ὑπερβάλλου- 
σαν παρεῖχεν. (ὐδίογιιπη ϑιι]1485 [8ῖν6 
στατηπηδί. ΒΌΚΟσῚ Αποαᾶ. Ρ. 449, 7] 
ἴῃ ν. ἀρχεῖον 6 ΧΕΠΟΡΠΟΙΙΒ ἱστοριῶν 
ή. ρΡοβαϊ ἀρχαῖα. “Ούτι8 116 Ἰοοιιδ 
τϑρϑέϊειβ [80 Ἰῃογροϊαΐογθ] Ἰθρὶὑτι Ἰῃ 
56 Π0110 Βαναγῖοο δα Τ)οπηοϑίῃ. βαϊῖο ἃ 
ἘΘΙΒΙΚΙΟ νο]. 2. Ρ. 54. δα Ρ. 145. 6. 
5ΟΗΝ, ϑ'υἱᾶδ8 γϑϑριοῖ Οὐγορθαϊθ,1η 
408 Δ)Ιαπού]65 εβύ ἀρχεῖον, ΠΌΓΠῚ 8. 

ἐρρύη τὸ ΒΒ... (ὐείοτϊ! ἐρρύη. 
τὸ ὑγιὲς σκέλος] Οοηΐ. 3, 3, 23. 
κνήμης] νίκης Β. : 
Συρακόσιος Β. (Οἴετὶ Συρακούσιος. 
σχάζει---φλέβα οἰδαῦ 56}0]. ΥΘΟΘΠΒ 

Ατιβϑίορῃ. ΝᾺ. 7γΩ8. Οοηξ. χαθο ΑἸΧῚ 
δα ΤἼηΘ68. ϑίθρμαηι ν. Σφυροτομέω. 

παρὰ τῷ σφυρῷ) ΡΙαΐΑγο 8. ὑπὸ 
τῷ σφ. ὃ ὦ 

νύκτα] νύκτωρ Υ. 
ῥεῦμα Β.}).Ε.1.ν. Οὐίοιὶ αἷμα. 
ἐλιποψύχησε) [ΑΌΥῚ ἐλειποψύχησε, 

ΠΪ81 αποά ἐλυπ. Β. 
μέντοι] μέντοι γε Α. ΑἸά. 
λοιπὸν θέρος] «“ )διαΐο Ἰρὶξαν Μοραὰ- 

ΓΒ {γδηβ]αίαβ ἔα 1 ΔΟΘαφΟΠΟΠΘΠῚ, 

Ἰθααθ ἀθοαθυϊ πϑαπθ δα νοῦ ὑτοχὶ- 
τηατη, 46 αὰ0 ἀρὶῦ Χοπορθοη. Οοπη- 
{τὰ Ποάννο]]τι5 γϑαϊθπτη οχ ΤΏΘθαπο- 
τατη αἸοπΘ οὐ Μαρδυὶβ ἀϑϑιρηδΐ θχ- 
ΘΌΠΕΙ ὨΙΘΙΉΙ, ΨΘΥΓΙ ῬΙΌΧΙτηδθ. ὅϑ6α 15 
τη 816 σορυΐανι νοῦ ΧΟΠΟΡΠΟΠΙΙ8, 
6Χχ ααϊθιι8 βθηϑιιμη 1ΠῸτὴ 6] οι. [ὰ 
Θηΐτη 1116 5 ΟἸΥΠΊΡ. ΙΟΟ, 4 : “[πηά46 
Ἰθοῖο, ᾿ἰπααϊΐ, δα ΠΙοΐιι5. οϑῦ: ὑποφαί- 
νοντὸς πάλιν τοῦ ἦρος, ᾿παυπϊ Χομο- 
ΠΟ ; δααϊίαιιθ Ῥϑιιοὶθ ᾿πίθγροβ 8, 

ἠρρώστει τό τε λοιπὸν θέρος καὶ διὰ 
χειμῶνος." Αὐ ΧοποΡΠοη οαπὶ πονὶ 
ΔΠῺ1] ἰηϊ τὴ ἀθϑιρηαββϑί : ὑποφαίνον- 
τος πάλιν τοῦ ἦρος, ΟὈΪΓΘΙ τηΘη ΟΠ ΘΠῚ 
1Π]1οἱῦ ΤΠΟΓΌΪ Αρθβ1]αὶ, αὖ σδαβδτη 
αἀαγθί ΟΥ̓ ὅπη ΠΟῚ 086, 5684 ΟἸδοπι- 
Ὀγούτπβ ἔπουϊῦ τηΐϊβϑιιβ οοηΐτα ΤῊΘθα- 
πο5. θϑβουθιυιογαῦ 50 ]]]οοῦ Αρθβ]διΒ 
ἃ τΤϑάϊδιι ἃ Μαρατὶβ : τό τε λοιπὸν θέ- 
ρος καὶ διὰ χειμῶνος τι6116 δα νεΥ, 46 
410 ΙρΡ80 Χϑθποόρθοη αἷῇ : ὑποφαίνοντος 
δὲ πάλιν τοῦ ἦρος. ΞΟΗΝ, 

59. φρουράν τε] φρουρὰν Υ. 
ἔφαινον Β.Ο..Ε..1. Οδίοεὶ ἔφαι- 

νον τοῖς Θηβαίοις. 
Κλεόμβροτον] Κλεόβροτον ἢϊς οἱ 

Ροβίβθα Εἰ. 
προήεσαν Α.Β.0.}.1.. προσίεσαν 

Ἐ. Οὐίειὶ προσήεσαν. 
αὐτῷ αὐτὸ νο] αὐτοῦ Εἰ. οπῃ. Ο΄. 
τὸ ἄκρον) τὴν ἄκραν Υ. 

Αρᾷ; 
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όο 

ό6ι 

ΠΡΒΌῪΥ.: 

ι« ’ὔ Ά , 
κον καὶ αἼΤεΕΚΤειναν περι τετταράκοντα. 

ΘΟΆΨΕΙΝ.: 990 

΄ Α , ε 
τουτου δὲ γενομένου ο 

Κλεόμβροτος ἀδύνατον νομίσας τὸ ὑπερβῆναι εἰς τὴν τῶν 
ζω ΄ι ’ 

Θηβαίων, ἀπῆγέ τε καὶ διῆκε τὸ στρατευμα. 

Συλλεγέντων δὲ τῶν συμμάχων εἰς Λακεδαίμονα, λόγοι [60] 
᾽ ’ὔ ᾿] Ἁ ΄. ’ δ᾽ Ὶ ’ὔ ; 

εγιγνοντο ΟΑἸἼΤΟ τῶν συμμάχων οτι διὰ μαλακιαν κατατριβή- 

ε " “ ’ ᾽ “- Ν Υ͂ “ ’ὔ 

σοιντο ὑπὸ τοῦ πολέμου. ἐξεῖναι γὰρ σφισι ναὺς πληρώσαντας 
΄-ι - ΄ ’ ΩΣ 

πολὺ πλείονας τῶν ᾿Αθηναίων ἑλεῖν λιμῷ τὴν πόλιν αὐτῶν" 
᾽ - , ᾿ - ᾽ ω ’ ο Ἀ ς Θῇή ’ 

ἐξεῖναι ὃ εν ταις αὐταιίις Ταύταις ναῦσι και εἰς ήβας στρα- 

τευμα διαβιβάζειν, εἰ μὲν βούλοιντο, ἐπὶ Φωκέων, εἰ δὲ βού- 
93 

λοιντο, επὶ Κρεύσιος. ταῦτα δὲ λογισάμενοι ἑξήκοντα μὲν[61] 

τριήρεις ἐπλήρωσαν, [Ἰόλλις δ᾽ αὐτῶν ναύαρχος ἐγένετο. καὶ 

μέντοι οὐκ ἐψεύσθησαν οἱ ταῦτα γνόντες, ἀλλ᾽ οἱ ᾿Αθηναῖοι 
"“" Ἀ Ἁ Α “- Ὺ Α Α ᾿ 

ἐπολιορκοῦντο" τὰ γὰρ σιταγωγα αὐτοῖς πλοῖα ἐπὶ μὲν τὸν 

Γεραιστὸν ἀφίκετο, ἐκεῖθεν δ᾽ οὐκέτι ἤθελε παραπλεῖν, τοῦ 
ὍΝ, Α͂Σ ΄“ [ ’ » Α ’ 

ναυτικοὺυ Οοντος του Λακεδαιμονίων πέρι ΤῈ Αἴγιναν και Κέω 

καὶ "Ανδρον. γνόντες δ᾽ οἱ ᾿Αθηναῖοι τὴν ἀνάγκην, ἐνέβησαν 

τετταράκοντα] 1)6 δος ΘΧΡΘΟΙΠΟΠΘ 
Ἰοαὰϊ ραΐο Ρ]αϊαγομστα ἴῃ Ρο]οριὰ 
6. 25: Τῆς δὲ πρὸς Πλαταιὰς ἱππομα- 
χίας, ἣν πρὸ τῶν Λευκτρικῶν ἐνίκησαν 
ἡγουμένου Χάρωνος, ᾿υ]8 Β6]Π]1οοΐ 
ΡῬαρπδ ΡΙοπιταπ,, ἃΔ0 Απατοογάς Ογ- 
ΖΊΟΘΠΟ ἔδοίαιη, ἀθάϊοασθ νο]θθδηΐ 
ΤΠΘΡαηΙ. 1ὴ6 Θάθτη 10.: Ἔν ἡ Γε- 
ράνδαν τινὰ τῶν ἀσήμων ᾿ Σπαρτιατῶν 
καὶ τεσσαράκοντα μετ᾽ αὐτοῦ πεσεῖν, 

ἄλλο δ᾽ οὐδὲν μέγα πραχθῆναι λέγουσι. 
106 ρᾷρπα δηΐμ δα ΤΠ ργγαβ ἄπςο Ρεο- 
Ἰορία φογητηἶββα ΠῸῚ Ἰοααϊδαν Ρ]α- 
ἰλγοῆτι5. [ωΟΟτι8 ΘἴϊδΠ 5815 ΘΟὨρΡΥαΪΐ, 
ψΊοΙηϊα Ρ]αἰθθαυαση, τ] ἀβοθπαθηΐοϑ 
ΤμΔΟΘ ἀφο η]ο5. ΔαοΥΙ ΠΟ Όδηὶ ἴῃ ἔα- 
Θάτη σοηνογίοσαηΐ. Απατοουαθβ ρ]ο- 
ἴΟΥ 146πη ν]αἀδίαγ, 46 φαο Ῥ]αΐαγοῃιιβ 
ΘΥΙΏΡΟΒ. Ουδοβί. 4, 2, Ρ. 665 Ὁ. 
ῬΙΙηΐτ15 51Π6 Ρδίσγιθθ ποία θυτη τηθιηο- 
ταν; ΑἸΠΘηδοΒ 8, Ρ. 3241. Ογζὶ- 
Θοματη ΔρΡρΕ]]αί. 5ΟΗΝ. 

ὑπερβῆναι] ὑπερβῆσαι ἘΞ. 
ύο. ἀπὸ τῶν συμμάχων] Οὑτα ὟΥ0]- 

ἤο ὑπὸ τ. σ. ΒΟΥ ΙρΡ ΠῚ τη] πηι. ΟΗΝ, 
Οοηΐ. 6, 83,10: Οὐκ ἐγγεγένηται ἁμαρ- 
τήματα καὶ ἀφ᾽ ἡμῶν καὶ ἀφ᾽ ὑμῶν" 
7:1, δ: ᾿Απὸ τῶν θεῶν δέδοται ὑμῖν 
εὐτυχεῖν. 

αὐτῶν] ἀστῶν Ἐ. 
ταῖς αὐταῖς ταύταις ναυσὶ Β.). οἵ, 

αἱ ταῖς ναυσὶ ΠαΌΘΓΘ ἔογίαγ, 1. ταῖς 

αὐταῖς ναυσὶ . Οὐρίογϊ ταύταις ταῖς 
ναὺυσ Ἢ 

Κρεύσιος] Κράσιος ΠΡ τ], ἘΠῚ, 5». ψ4ἅ» 
τό, ἰδοοηίθ ζάτηθη δα Κρεύσιος Υ. 

ἩΑΕΤ ΣΙ δὲ] ταῦτα δὴ Υ.; αυοὰ 
ΤΩ Δ] τη. 

Πόλλις} ϑιιρτα 4. 8, 11. ἴῃ ποῃ- 
ΠᾺ}}5 Πόλις. δ 6π) νϑγϊθίαβ δϑί ἴῃ 
σοΟα!οῖρ5 ΠΙΟΘΟΥΪ 15, 34. ΡΟ ΦΗΙ 3. 
11, 17. ῬΡιρίοσί ἰδῆθη Πόλλις 6Χ 
ϑα]αδ οἵ Ασιβῦαθ νο]. 2, Ρ. 3282. ὴἥ, ε8- 
5611ηρ. Εοντηᾶ ])ουοα δϑί δἰϊδιη ἴῃ 
ΡΙαΐάγοΩΙ ΝΊοΙα ο. 24. ΑΌΙϊ ὥγγδοιιβα- 
Πτ5 Πόλλιχος. ΟΗΝ, 

Γεραιστὸν] Ῥεραστὸν Β. ““ ὙΙά6 
ΒΌΡτα δα 3, 4,4. Ῥτοιηοηίουϊαση Επ- 
θαθ Αἰ μθμἸθηβιθιι5 ἃγηϊοϑο.᾿"ἡ ΟΗΝ. 

ἤθελε] διρηϊῆοαί ἢ. 1]. ἐδύνατο, νο] 
ΠΟῚ Διαθυαηί. Οὐοηΐ. Ιαη. δὰ ατο- 
ΘΌΥ. Ρ. 1325. ΟΗΝ. 

τοῦ ναυτικοῦ) αάοτη ἸρΊυΓ ὩΘΟ68- 
βία σοτηχηθαῖβ ΓΘ πΘὈδηΐΓ ἔμπης 
ΑΙΠΘηΙθηβοθ, αὰὰ ΒΌΡΙα 8. 57» 58» 
αα1 οχ Εθρθοθοα σοτητηθαίαπη ἔγιαπη ΘΠ 
ΔΙΟΘΒΒΟ ΔΗ, ἃ, [μΔΟΘ ΠΟ Π118 τηρ6- 
αι, φὰϊ Οτθαχη θποραηί. 5ΟΗΝ. 

ὄντος τοῦ Β.1).1. (Οὐδίοιὶ ὄντος τῶν. 
ἐνέβησαν αὐτοὶ] (ὑὰπη δα ΘΧΙΓΘΠΊΔΠ. 

πθορϑϑιζαΐοτη τϑαδοῦ Γὰθγαηΐ ΑἸΠΘΗ1- 
6868, 1081, πΠ66 βοοῖϑθ βι]θοΐοον ᾿τη- 
ΡΘΓΙΟ ΠΠ]Πογιμη οἰ] αΐε8 Ἰηρτθαὶ ἀϊουπ- 
[ῸΧ πᾶνθβ. [{ Ῥ]αίο ἴΏ Μϑῆθχθηο 



Α.6. 62 Αθηναίοις οὕτω παρεκομίσθη. παρασκευαζομένων δὲ τῶν [62] 
915" 

994 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒΚ ΗΙΒΊ. 68. 

Ν - Α Ἁ ’ 

αὐτοὶ εἰς τὰς ναῦς, καὶ ναυμαχήσαντες πρὸς τὸν Πόλλιν Χα- 
, “ “- ’ Α ε Α “- ΠῚ 

βρίου ἡγουμένου νικῶσι τῆ ναυμαχίᾳ. καὶ ὁ μὲν σῖτος τοῖς 

Λακεδαιμονίων στράτευμα διαβιβάζειν ἐπὶ τοὺς Βοιωτοὺς, 

ἐδεήθησαν οἱ Θηβαῖοι τῶν ᾿Αθηναίων περὶ [Πελοπόννησον στρά- 
’ ’ , 5" “ ’ " Ἁ 

τευμα πέμψαι, νομίσαντες ὅτι εἰ τοῦτο “γένοιτο, οὐ δυνατὸν 
5, - 6 Α Α ς “ ᾽ ’ 

ἔσοιτο τοῖς Λακεδαιμονίοις αμα μεν τὴν εαυτῶν χώραν φυλατ- 
“ ᾿ κ Ν ἣ , , φ 

τεινς αἀμα δὲ τας πέρι εκεέίναὰ Τὰ χώρια συμμαχίδας πόλεις, αμα 

63 δὲ στράτευμα διαβιβάζειν ἱκανὸν πρὸς ἑαυτούς. καὶ οἱ ᾿Αθη- [63] 

ναῖοι μέντοι ὀργιζόμενοι τοῖς Λακεδαιμονίοις διὰ τὸ Σιφοδρία 
3) ͵ ᾽ ’ Ἁ 3 ’ ΄- 

ἔργον, προθύμως ἐξέπεμψαν περὶ τὴν [Πελοπόννησον ναῦς τε 
Ἁ Ν “- ’, 

ἑξήκοντα πληρώσαντες καὶ στρατηγὸν αὐτῶν Τιμόθεον ἑλό- 

μενοι. ἅτε δὲ εἰς τὰς Θήβας οὐκ ἐμβεβληκότων τῶν πολεμίων 
ες Ἢ Θ᾽. τ 

οὔτ᾽ ἐν ᾧ Κλεόμβροτος ἦγε τὴν στρατιὰν ἔτι οὔτ᾽ ἐν ᾧ Τὶ- 
Π 

μόθεος περιέπλευσε, θρασέως δὴ ἐστρατεύοντο οἱ Θηβαῖοι ἐπὶ 

Ρ. 243 Ού, 46 οπομβθ Μιγ]θμδ 1η- 
ΟἾαθο : Βοηθήσαντες ἑξήκοντα ναυσὶν, 
αὐτοὶ ἐμβάντες εἰς τὰς ναῦς. ῬΥϊὰΒ 
[ΔΙηθῃ τῆς ὑπὸ τῶν ᾿Αθηναίων ἐκπεμ- 
φθείσης δυνάμεως ἡγούμενος Χαβρίας 
ἐπόρθησε τὴν ἝἙ σστιαιῶτιν χώραν, καὶ 
καλουμένην μὲν Μητρόπολιν, κειμένην 
δὲ ἐπί τινος λόφου ἐρυμνοῦ τειχίσας 
ἀπέλιπεν ἐν αὐτῇ φρουράν αὐτὸς δὲ 
ταῖς Κυκλάσι νήσοις ἐπιπλέων προσ- 
ηγάγετο Πεπάρηθον καὶ Σκίαθον καί 
τινας ἄλλας τεταγμένας ὑπὸ Λακεδαι- 
μονίοις. ἸΙΟἀΟΓῸΒ 15, 20. ΒῈ} ΟἸγτη- 
ΡΙΔα15 ΙοΟ. ΔΠΠῸ 5. Οὐδ ΡδΥ ΠΟΥ 
Δ ἤὰπο Δηηστη ΧΟΠοΟρΡΠοηΐθαμι τηᾶ- 
ηἰξοϑύπμη δῦ. ΡΟ ΊΟΥΘ. ΘἢΪ ΠΏ ΔΠΠῸ 
ἴῃ Βοοῦϊα ρε]ζαβίαϑ ἀποθθαΐ ΟΠ Ότ]88. 
1τὰ ΡΥ 1ΠΔ ΥΘ 1 {ΓΘ δΙ]άτη οχρο- 
αἰνις ΟΠ υϊαβ ᾿ὰ Επαθοα; {ππὶ 56- 
αὐϊαν Ραρηα πᾶν ὰ}15 ἀρᾷ ΠΙΟΔογάτη 
15» 34. 38. ΒΟῊΝ. 

Χαβρίου] Χαυρίου Β. 
νικῶσι τῇ ναυμαχίᾳ] τῇ ναυμαχίᾳ 

νικῶσι Ἐ' 
σῖτος τοῖς Β. (ὐοἴοι! σῖτος. “ῬΡυρ- 

ὩΔΠῚ ὩΔΨΆ]ΘΠ) ΔΟΟΌΓΑΙ ΒΒ 6. Θπασγαΐ 
Πυιοάογαβ Τ5;» 34; 35» ἃ 40 ἰδτήθῃ ἴῃ 
ὨΌΤΩΘΤΟ ΠδᾶνὶτπΔ οδρίαγιιη αἰ Γβιιδ 
ΑὈϊ0 Το βίη οοπίγτα [μΘΡΌΪ 6 ΠῚ 
Ρ. 479. 106 Θδθπὶ ρᾷρμπα τοίου Ρο- 
Ἰγδθητιβ 3, 11,11. ΔἈοοϊαϊξ ἰηίοσ Ρὰ- 
Τατη οἱ Ναχὰχῃ αἰ τό. πηθηβὶ5 Βοθ- 
ἀτογηϊοπβ, αὐ ῬΙΟΐΆτΟ ΝΒ. ἴῃ ῬΒοοΙ- 

64τὰς περιοικίδας πόλεις καὶ πάλιν αὐτὰς ἀνελάμβανον. ὁ μέντοι [64] 

ΟὨΘ 6. 6. ΟὐἌτΉ110 εὐ ἀ6 ΟἸοτῖα ΑἰΠπ6- 
πΐθηβ. Ρ. 340 Ε,, τοΐοσί, θοᾶννο!τι8 
τοίου. ἤδῆς ν]ἱοϊογϊατη ΑΘ ΗΘ Πϑιπτὴ 
δα ΟἸγΙΏΡ. ΤΟΙ. ΔΠπατη 1. Ροβύ ρυρ- 
πᾶ ΟἸΠΑΡτὰβ ῬΠΟοΙομ 6 πὶ τηϊβὶΐ ἐπὶ 
τὰς νησιωτικὰς συντάξεις, Ὠϊο ψΕΙῸ 
κατέπλευσε μετὰ πολλῶν νεῶν, ἃς ἀπέ- 
στειλαν οἱ σύμμαχοι, τὰ χρήματα τοῖς 
᾿Αθηναίοις κομιζούσας. Ῥ] αἴατομὶ ΡΠΟ- 
οἴοη α. η. 5ΟΗΝ. 

οὕτω παρεκομίσθη)] ΤϊοάοΥ8 15», 
34. Αἰβυ ποῦν βίαΐθβθ, [παῤ αἴζεσ {Π6 
ΘΟΙΏ-Βἢ]ρΡ5 πᾶ θθεῃ ὑτουρῃΐ ἱπίο 
Ρογί, ΟΠδΌταβ Ἰαϊαὰ βίθρθ ἰο Νᾷχοβ, 
δηα ἐουρηῦ τπ6 Ὀδί]6 ; 116 Χοπο- 
ῬΏΟΠμ β8θθὴβ ἴο τϑργθβδοηῦ [86 βαΐδβ 
ΘΟΠΨΟΥ͂ ἃ8 ἴπ6 ἔτι οἵ [Π6 νἱοΐογν : 
ὁ μὲν σῖτος τοῖς ᾿Αθηναίοις οὕτω παρε- 
κομίσθη. Βυΐ ροῦπαρβ μ6 πᾶ ἴῃ ἢϊδ 
τηϊηα {ῃ6 ρθπογαὶ οἴδοὶ οὗ ορϑηϊῃρ' 
[Π6 ραββᾶρβ, γα μου [ἢ8η [Π6 δ] γογ- 
ΔΏςΠ6 οὗ {π6 νθ888618 ἀθίαϊηθα αἱ ἃε- 
γτοοβίαϑ. ΤΗΙΒΠ ΥΝΑΙ1,. Ηἰβι. νο]. 5. 
Ρ. 58. 64. ἃ. 1840. 

62. ἐπὶ τοὺς Β.)... Οὐεἰετῖ ἐπί. 
Βοιωτοὺς οπῃ. 9). 'π ἔπ νϑυβιβ. 
ὅτι Δἀα!αϊ (ὐαβίδ]ο. 
68. ναῦς τε Ὦ.1... ναῦς τ (ϑ8]6, 

σΟΠ]ποΐαπι οὑτὴ ΒΘ] ΘΕ ἑξήκοταν) 
Β. Οὐδίειι ναῦς. ““1)ὸ Πᾶς οἷαββθ 
ἴῃ ἔπ σδρ 18 ἀϊοοίαγ." 5ΟΗΝ. 

ἀνελάμβανον Β. Ὁ.1. ἀντελάμβανον 
ν, Οδίθυι ἐλάμβανον. “Δα δος 
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Τιμόθεος περιπλεύσας Κέρκυραν μὲν εὐθὺς ὑφ᾽ ἑαυτῷ ἐποιή- 

σατο" οὐ μέντοι ἠνδραποδίσατο οὐδὲ ἄνδρας ἐφυγάδευσεν οὐδὲ 
’ Ψ 

νόμους μετεστήσεν" 
3 Ὄ Ν ᾿ 3 “- , ἐ 

ἐξ ων τὰς περι εκεενα πόλεις απτασὰς 

65 εὐμενεστέρας ἔσχεν. ἀντεπλήρωσαν δὲ καὶ οὗ Λακεδαιμόνιοι [65] 

ναυτικὸν, καὶ Νικόλοχον ναύαρχον, μάλα θρασὺν ἄνδρα, ἐξέ- 

πεμψαν': ὃς ἐπειδὴ εἶδε τὰς μετὰ Τιμοθέου ναῦς, οὐκ ἐμέλλησε, 
; « “ 9 ἴω 

καίπερ ἐξ νεῶν αὐτῷ 

᾿ 
πέντε καὶ “πεντήκοντα 

Τιμοθέου ἐναυμάχησε, 

“Γιμόθεος 

[Θριι8 ρουῦποὶ ραρμα δα Ταρυταβ 
αοῖα, αὰἃ ΨΠΘΡΔΠΙ, Οτοποίηθηο 6χ- 
Ραρπαία, ἀαΡ10 τηδίογθβ [δοθαάθθιηο- 
Ὠϊοττιτα ΘΟΡΙα5 νσογαπῦ, 46 απὰ 1)10- 
ἀοτδ 15» 27. οἵ ΡΙαΐΆγοαβ ἴπ ΡεΙο- 
ΡΙάα ας. τό εἴ 17. Ῥυρπᾶτμῃ ΠᾶπΠῸ τη6- 
ΤΩ ΓΔ ὈΊ]ΘΙη, Εχ αὰ8 ΓΒΕ ΌΔΠΣ ΡΓΘΘΟΙΡΘ 
ΔΗΏΪΤηΠ ΠῚ τηδοσθη σΘροτιηΐ, βίπαϊο- 
518 ρ]οΥδΘ ΤΔΟΘἀϑουπ ΟὨΙΟστιτὴ 5116 10 
ῬΓΘΘ στη ἰδ Χοπορποη. ὙΙά6 οἴϊδιη 
ἀϊοοπάδ δα 6, 8; ι:.᾽᾽ ΒΟῊΝ: 

64. τὰς περὶ ἐκεῖνα πόλεις) (οηΐ. ό, 
2, 38. ““ ΟὐΥποῖαβ ΝΕΡΟΒ ἴῃ Τίπιο. 
[Π60 «. 2: “ ΟὈΤοΥυταῖη 51 ᾿ΠῚΡ υ! 1. 
ΑἸΠΘηϊθηβίιπῃ τοαθρὶζ, ΒΟΟΙΟΒα 6 ἰάθτα 
δα]αηχὶς Εριτοΐαβ, Αἰμδιηδηδβ, (Ππδο- 
ΠΔΒ8 ΟἸΠΠΘΒΟΙΘ Θὰ5 ρϑηΐθβ, αἴ186 ΠΠΔΓΘ 
ὙΠ ΠῚ Δ 6] 06. 7 Ισθοὶ, 1, 56: 

- Πλεύσας ἐπὶ τὴν Κεφαλληνίαν τάς Ῥ 
ἐν αὐτῇ πόλεις προσηγάγετο καὶ τὰς 
κατὰ τὴν ᾿Ακαρνανίαν ὁμοίως. ἔπεισεν 
ἀποκλῖναι πρὸς ᾿Αθηναίους. ᾿Αλκέταν 
δὲ τὸν Μολοττῶν βασιλέα φίλον κατα- 
σκευάσας καὶ καθόλου τὰς πλείστας 
τῶν περὶ τοὺς τόπους ἐκείνους πόλεων 
ἐξιδιοποιησάμενος, ἐνίκησε ναυμαχίᾳ 
τοὺς Λακεδαιμονίους περὶ Λευκάδα. 
5ΟΗΝ. 

ἁπάσας] πάσας Ἐ. εἴ «αὶ ἀηίβ πό- 
λεις Ροπαπί 10... οἵ ομηῖββο πόλεις Εἰ. 
1)6 βοάριῃ 8115: ““ (δ᾽ ηχόηιο η18., 
αἷν [9 φ6γ80 (ὧδ ἴα ραφθ το4, Τηέογ- 
γοτιρί ἴθ τόοϊέ ἀθ Χόηορἠοη, ροι 
Ῥίασεον ἴθ5 ποηιδ (65 δορέ δασθ5 δὲ ἰθιγ8 
αρορἠϊπογηιοθ. ΑἍ ἰα ρᾶψο τοβ 79. 
γοοίο, τορατοΐξ ἴἰο ἑοωΐθ ἀθ Χόημορηοη ; 
ηιαῖδ, αἷν ἴθι, 6 ἴθ ργϑηαγο οἣ ἐΐ ἴα 
ἰαϊ556, ο᾽ ο5ἰ-ἃτ αὖτ αἷὐ πιοΐ πασας, 11 
τοηιοηΐο ἃ οἱ θηβαιοι σιτον παρεκομι- 
ζοντον οἷν η9. 57 α6 ὁ6 οἠαρϊέγο ; ἑοωΐθ 
φιυΐ, απ ἰδ οορὶδίο, γόροπα ἃ ἰα ραφ6 
103, ἰἶΐφ. 12 (6 80η)} ηναμιιδογῖί. οἣ 86 

7 5 ᾿ ’ ἔστησεν ἐν ᾿Αλυζίᾳ. 

“ς “ ΄Ὁ ᾿Ὶ , " κ 

ἀπουσὼῶν τῶν Αμβρακιωτίδων, αλλα 
», “ ς Ι ᾿, “-“ Ἁ 

ἔχων ναὺς ἑξήκοντα οὔσαις ταῖς μετὰ 
Ἁ ’ Α « ’ὔ ᾿ ’ [τ 

καὶ τότε μὲν ἡττήθη, καὶ τρόπαιον ὁ 

ὁ δὲ ἀνειλκυσμένων τῶν Τιμο- [66] 

γοίγοιυθ ἴα ζαιέθ παρεκομιζοντον. 
Ἐπ οαφαηυμναμέ οἷ ποιύθαι,, 76 υοΐδ, 

»}. 1ο8 (ἰῇ. 12 αν 8. ἘΝ) [6 οορὶδέο 
5 ΟΥΥΟΊΟΥ, οὐ 6 αἰΐγο ηιαΐπ ζμὶ διι0- 
οὔογ ; πιαὶβ ἃ ἴα ρ. τοῦ, ἴθ ργθηΜΟΥ 
ἄθς ἀριια οαἰϊφγαρἧθδ, τοχαγααηξ 
ΘΟΉ6 τμΐ 66 φιὶ α 66 ὀογὶἑ ρᾷᾳΐγ τ6 
ηιαΐη, δἰ γαηὸγθ, γοργθη 80.) ἰθωΐο οἣ 
Δἰ [ασνοὶέ ἰαϊδ56, ο᾽ οεἰ-ἀ-αὖγο, αἱ ηιοΐ 
οἱ θηβαιοι. Ἅ4ιι τοϑίο, ἰα ζαιίθ παρε- 
κομιζοντον 65ὲ ζαϊΐθ ρᾷγ ἰθ5 ἀδιιὼ οο- 
Ῥίδίοδ; οἷν ρίιξδί 65 αἰϑιι οορίδέο5 οπέ 
δυϊαφηνηιθγέ ἴῃ, πααρεκομιζοντον αἀΠ5 ἴθ 
γυ8.. χυὶἰς ἐγαμπδογυοϊθηΐ.᾽ 

66. Νικόλοχον] ΝΙΘΟΙηΔΟ τη δ80- 
Ῥ6Ι]αῦ ῬοΟΙγη8 5, 1Ο, 23. 4] τηθη86 
ΘΟΙΤΟΡΠΟΙΊΟΠΘ ΡΌρΉΔΠ δοίδτη δἱΐ 616 
12. 40 χα] ὅεῖτα δρθραηύμγ. [] 
Ἰερθηαπηη οβύ ναυαρχοῦντος ῬΓῸ ναυ- 
μαχοῦντος Λακεδαιμονίων. (ὐδίοΥΙΩ 
Τοάνν "15 τθοῖθ ἤὰπς ραρπδτη ἴῃ Ο- 
ἱγτηρίδα. ΤΟΙ, 2. ΔΠΠ1 ΡδυΘ ΠῚ ΡΥ]Ο- 
Το σΟηΐοχῦ ; ἸσΤΟΥΑΥ ζδηηθ ἸΟΟΘΌΙΩ 
ῬοΟΪΥΦΏ], πᾶ 6 ΔΟΟΙΓΑ 8 ζθιηρΡι8 11- 
σοῦ ἀοῆμπισθ. ΝΙΟΟ]ο πα τϑοΐθ πο- 
τηϊηδῖ ῬΟΪγ ΘΒ. 2, 10, 12. 0] βίγα- 
ἱασοῖὴα δοουγαΐθ δηδιταΐῖ, 610 1818 
ΤΟΙ ΠΘΒ νοεῖ Ποβίθβ. ΠῚ βοᾷ 
τηΐϊητι5 δοσαγαῦθ, ΘΠ θη ῬΌρΊδΙη Τ6- 
ἴετῦ 3, το, 6. δίαπιθ οχ 6δὸ ΕὙΟΠΌΠΒ, 
οὐὐὰβ Ἰοσστη δἰ] (ὐαβαι θοητι8, 2, 
5», 4). Δα δ θϑδάρχῃ βπροσα ρθῖ- 
{ποῦ ὨΔΙΤαΐΟ ΡΟΪΥΘΘΠΪ 3, 1Ο, 2. αὖ 6Χ 
ἘΕΤΟΠΌΟΠΟΙ,12,11. σορποβοϊζαν. ΒΟΉΝ. 

ἘΡδΑλ τς 10. ἐμέλησε Β. ἠμέλησε 
Ο. ΒΕ. Οείειὶ ἠμέλλησε. 

αὐτῷ ἀπουσῶν Β.1).Ν. Οείετ! ἀπου- 
σῶν αὐτῷ. 

᾿Αλυζίᾳ] [μΘοποϊανιαβ ᾿ΐα οιηθηᾶαν 
Βοιιρίασατη ΠἸΡΤΟΓΌΤΩ Αἰλυζίᾳ εῇ 66 
Αἰλυζίαν, τηλ]οθαΐ ἀτηθη ᾿Αλυζείᾳ. Α- 
Ρυα ᾽1οά, 18, το. βυπί ᾿Αλυζαῖοι, υδὶ 
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θέου νεῶν καὶ ἐπισκευαζομένων, ἐπεὶ παρεγένοντο αὐτῷ αἱ 

᾿Αμβρακιώτιδες ἐξ τριήρεις, ἐπὶ τὴν ᾿Αλυζίαν ἔπλευσεν, ἔνθα 
κω ς ’ ε " Ε ᾿] “ ’ Ἂ .] » 

ἣν ὁ Τιμόθεος. ὡς δ᾽ οὐκ ἀντανῆγε, τρόπαιον αὖ κἀκεῖνος 
᾽ ᾽ κ᾿ ᾽ , 2 
ἐστήσατο ἐν ταῖς ἐγγυτάτω νήσοις. δὲ Τιμόθεος ἐπεὶ ἅς τε 
το 3 ΄ . ᾽ ’ὔ » ᾽ὕ 

εἶχεν ἐπεσκεύασε καὶ εκ Κερκύρας ἄλλας προσεπληρώσατο, 
΄ “κι. “- «ἡ ς Ἁ Α 

γενομένων αὐτῷ τῶν πασῶν πλέον ἢ ἑβδομήκοντα, πολὺ δὴ 

ὑπερεῖχε ναυτικῷ" χρήματα μέντοι μετεπέμπετο ᾿Αθήνηθεν" 
“ς΄ .) -“ -᾽΄- 

πολλῶν γὰρ ἐδεῖτο, ἅτε πολλὰς ναῦς ἔχων. 

ῬΑ]τ στ τηδ] ραΐ ᾿Αλυζιαῖοι ὁχ ΤΠα- 
οΥγα 6 7, 81. οἵ ΘΙ ΧΤΑΠΟΠΒ 1Ο, Ρ. 450. 
ΘΟῊΝ. ᾿Αλύξζξᾳ νοὶ] ᾿Αλυζᾷ 5600]. 
Αὐιϑια. νο]. 3, Ρ. 282, 27, 80 δα]ο- 
ΚΟΘΠΔΥΙΙΟ οἸζαίι8. 

66. ἀνειλκυσμένων ἀνειλκισμένων 1. 
ἀνειλκομένων Α. ΑΙα. 

ἐξ τριήρεις] ῬοΪγμυβ 3; 10, τό: 
Περιῆσαν δέκα νῆες ἀναυμάχητοι, ἃς 
ἐδεδοίκει. Τιμόθεος ἐπανιὼν ἐπὶ τὸν 
ναύσταθμον, καὶ “δὴ τὸ ναυτικὸν ἔταξεν 
ἐν μηνοειδεῖ σχήματι πρὸς τοὺς πολε- 
μίους, ἐντὸς τοῦ κυρτοῦ (5. Ἰορθη11Π|) 
τὰ ναυάγια συναγαγών" τὸν δὲ ἀπό- 
πλουν ἐποιεῖτο πρὸς τὴν γῆν, κελεύσας 
ἐλαύνειν ἐ ἐπὶ πρύμναν, ὅπως ἀντίπρωροι 
τὰς πολεμίας δέκα ναῦς ῥᾳδίως ἀμύ- 
νοιντο. τοῦτο τὸ σχῆμα τῆς τάξεως οἱ 
ἀπὸ τῶν δέκα νεῶν φοβηθέντες οὐκ 
ἐπέθεντο. 5ΟΗΝ. 

ἀντανῆγε) ἀντανῆγον ΑΔ. ΑἸὰ., οοτ- 
τὶρϑηΐθ 1. 

ἐγγυτάτω] ἐγγυτάτων Ἐ. 
νήσοις} ϑογαχ ὑπᾶτη ἰαηΐθτη ᾿η811- 

Ἰατηὰ ΟὐἝσμοη ρομϊΐ Ἰαχία ΑἸΥΖΙΔΠ1, 
τηοηθηΐθ Ῥαὶπηθυῖο (ἀγϑθοὶθο Απίαιιδο 
Ρ- 416. ἸΙοάοτΙτιΒ 15; 86. Τορας- 
ΤΩΟΠΪΟ5 νἹοΐοϑ Παῖταΐ περὶ Λευκάδα, οἱ 
᾿Αλυζία οϑῖ ἴῃ ορροβὶϊα [μϑπιοδα! Ασαγ- 
Πδηΐα. [βίμτηιιβ, αὰ0 [μοοαβ ᾿πηρῚ- 
ἴὰ Αςδγηδηΐθο, Ὠιογγοίτιβ αἸοιταγ Ρ]1- 
ἘΠῸ, 4...8.. 2. ΘΠ 0. ΤΟ Π..48}2,.] 
σημεῖα τοῖς ναυτιλλομένοις ἀποδέδει- 
κται. ΑΥΤΙΔΗΪ [πα ϊοᾶ 41,2. 5ΟΗΝ. 

αὐτῷ τῶν] αὑτῷ ΑἸΑ., αὐτῷ 1. 
πλέον ἢ] πλέον Β.6. Π. 
πολὺ δὴ] πολὺ δὲ Υ. 
χρήματα----μετεπέμπετο])] 1)6 Ὦδο ΤΘ 

Δα δποίογοπη ΠῚ ἀ6 (Ποοποιηΐα 
510 Αὐϊβύοίθ!]β ΠΟΙΏΪΠ6 να]ρ Ι 2, 23: 
Περὶ Κέρκυραν δὲ πολεμῶν καὶ ἀπόρως 
διακείμενος, καὶ τῶν στρατιωτῶν αἰ- 
τούντων τοὺς μισθοὺς καὶ ἀπειθούντων 

αὐτῷ καὶ πρὸς τοὺς ἐναντίους φασκόν- 
των ᾿ἀποπορεύεσθαι, ἐκκλησίαν συνα- 
γαγὼν ἔφησεν, οὐ δύνασθαι διὰ τοὺς 
χειμῶνας παραγενέσθαι αὐτῷ ἀργύριον" 
ἐπεὶ τοσαύτην εἶναι περὶ αὑτὸν εὐπο- 
ρίαν, ὥστε τὴν προδεδομένην τρίμηνον 
σιταρκίαν δωρεὰν αὐτοῖς διδόναι. οἱ δὲ 
ὑπολαβόντες, οὐκ ἄν ποτε προέσθαι 
τοσαῦτα χρήματα τὸν Τιμόθεον αὐτοῖς, 
εἰ μὴ τῇ ἀληθείᾳ προσδόκιμα ἦν τὰ 
χρήματα πρὸς αὐτὸν, ἡσυχίαν εἶχον 
ὑπέρ τε μισθῶν, ἕως ἐκεῖνος διῳκήσατο 
ἃ ἐβούλετο. Ιῃ βάθη ἀδιπάβ δη- 
ἸΣ πδρὲ νεγϑαύαπι ἔα]5β6 “ΕἸ ΠΟ ΠΘΊΠῚ, 
ΘΔΙΠα6 ΟὟ Τοπὶ Ὁ ἱπηρευῖο Τα νοοᾶ- 
ἴατῃ, φαοα τη] τ15 Βυ ροπαϊατα ΠῸΗ 
Ῥδυβοϊνογαῦῖ, σΟρ  ΟΒΟΙ 18 ΘΧ ΟΥ̓Δ ΟΠ 
᾿οιποϑύμθηῖϊβ οοπίσγα πο Πουτη. 
Αυάϊαπηιβ πῦης Ιβοογαίθιη ἴῃ ογᾶ- 
ΟΠ6 περὶ ἀντιδόσεως ταῦϊίο ᾿ηΐθργ!- 
ΟΥΒ ΠΈΌΡΘΓ οδαϊΐα οὖ τϑρϑῦζα 4} ΟΥ̓]]Ὸ 
Ρ. 68, δὶ ἸηοΙ μοὶ τ 5 ρθβϑίαβ Θῃ8Γ- 
Ταῦ : ̓Αλλὰ εἰς μὲν τὸν περίπλουν τὸν 
περὶ Πελοπόννησον τρία καὶ δέκα μό- 
νον τάλαντα δούσης αὐτῷ τῆς πόλεως 
καὶ τριήρεις πεντήκοντα Κέρκυραν 
εἷλε, πόλιν ὀγδοήκοντα τριήρεις κεκτη- 
μένην, καὶ περὶ τὸν αὐτὸν χρόνον Λα- 
κεδαιμονίους ἐνίκησε, ναυμαχῶν, καὶ 
ταύτην ἠνάγκασεν αὐτοὺς συνθέσθαι 
τὴν “εἰρήνην, ἣ τοσαύτην μεταβολὴν 
ἑκατέρᾳ τῶν πόλεων ἐποίησεν, ὥσθ᾽ 
ὑμᾶς μὲν ἀπ᾽ ἐκείνης τῆς ἡμέρας θύειν 
αὐτῇ καθ᾽ ἕκαστον τὸν ἐνιαυτὸν, ὡς 
οὐδεμιᾶς ἄλλης οὕτω τῇ πόλει συν- 
ενεγκούσης, Λακεδαιμονίων. δὲ μετ᾽ ἐκεῖ- 
νον τὸν χρόνον μηδ᾽ ὑφ᾽ ἑνὸς ἑωρᾶσθαι 
μήτε ναυτικὸν ἐντὸς Μαλείας περι- 
πλέον, μήτε πεζὸν στρατόπεδον διὰ 
τοῦ Ἰσθμοῦ “πορευόμενον, ὅπερ αὐτοῖς 
τῆς περὶ Λεῦκτρα συμφορᾶς τ τς τις 
ἂν αἴτιον γεγενημένον. (δ. ττό. ο(, 
ΒΕΚΚ.) 50ΉΝ. 

Α. Ὁ. 



ΞΕΝΟΦΩΝΤῸΣ ἘΛΛΗΝΙΚΑ. 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΚΤΟΝ. 

ΚΕΦ. Α. 
κ ὯΝ σι »" Ω 

Οἱ μὲν οὖν ᾿Αθηναῖοι καὶ Λακεδαιμόνιοι περὶ ταῦτα ἦσαν. 
κ - ΄»Ὺ»"νἪἝὋ 

οἱ δὲ Θηβαῖοι ἐπεὶ κατεστρέψαντο τὰς ἐν τῇ Βοιωτίᾳ πόλεις, 
3 ’ Α ς ᾿ Ἷ ς 9 “ Α ε - 3 ; 
ἐστράτευον καὶ εἰς τὴν Φωκίδα. ὡς δ᾽ αὖ καὶ οἱ Φωκεῖς ἐπρέ- 

σβευον εἰς τὴν Λακεδαίμονα καὶ ἔλεγον ὅτι εἰ μὴ βοηθήσοιεν, 

οὐ δυνήσοιντο μὴ πείθεσθαι τοῖς Θηβαίοις, ἐκ τούτου οἱ Λακε- 
᾽ ’ 

δαιμόνιοι διαβιβαζουσι κατὰ θάλατταν εἰς Φωκέας Κλεόμβρο- 
Α ΄- “ 

τόν τε τὸν βασιλέα καὶ μετ᾽ αὐτοῦ τέτταρας μόρας καὶ τῶν 
Ι Α 

συμμάχων τὸ μέρος. 

2, Σχεδὸν δὲ περὶ τοῦτον τὸν χρόνον καὶ ἐκ Θετταλίας ἀφι- [2] 
-" ΄“οὁΖὃ ’ 

κνεῖται πρὸς τὸ κοινὸν τῶν Λακεδαιμονίων [Πολυδάμας Φαρ- 
’ Ὁ ΄σ΄ ’ 

σάλιος. οὗτος δὲ καὶ ἐν τῆ ἄλλη Θετταλίᾳ μάλα εὐδοκίμει, 
Α Ε] 9 ΄“ Α “ ’ Ὁ 9 ’ ’ φ Ἁ κω 

καὶ ἐν αὐτῇ δὲ τῆ πόλει οὕτως ἐδόκει καλός τε κἀγαθὸς εἶναι 
“ " ᾿ ε ᾿ ; δὴν νὰ 
ὥστε καὶ στασιάσαντες οἱ Φαρσάλιοι παρακατέθεντο αὐτῷ 

Α 5 ’ Α Ἁ ’ 9 ’ Υ 

τὴν ἀκρόπολιν, καὶ τὰς προσόδους ἐπέτρεψαν λαμβάνοντι, 
“ Α Ἁ 

ὅσα ἐγέγραπτο ἐν τοῖς νόμοις, εἴς τε τὰ ἱερὰ ἀναλίσκειν καὶ 
ο Α 5, ’ ς “ ’ " Ἁ ’ “ 

εἰς τὴν ἄλλην διοίκησιν. κἀκεῖνος μέντοι ἀπὸ τούτων τῶν χρη-[3] 
’ ’ὔ ΕΣ ’ ’ 3 “- Α 3 

μάτων τὴν τε ἄκραν φυλάττων διέσωζεν αὐτοῖς καὶ τᾶαλλα 
- ᾽ ἢ 3.1 ΄ ΦΡν ᾿ ᾽ ᾿ " 

διοικῶν ἀπελογίζετο ΚΑΤ ενιαυτον. Καὶ ΟΙΟΤΕ μεν ἐνδεὴς εἰἤ. 

1. ὅτι ΒΕ. .ΕῊΗ.1Ν. Οίοιὶ ὡς. 2. ἀπὸ οτη. (Ὁὐ., σογγδοῦιβ θδπ 1ῃ 
βοηθήσοιεν Β. Οὐεΐεγϊ βοηθήσαιεν. γνοσᾶθυ]ο χρημάτων. 
δυνήσοιντο] δυνήσονται Υ̓. σοιντο φυλάττων] φυλάττειν Β. 

τη. Ρσ. (αἱ 0146.) ἀπελογίζετο] ϑίσῃασμα Ἃἀ01} Παροὶ 
2. σχεδὸν δὲ] σχεδὸν ἘΠ, τπ|1 
μάλαδααυῃι Β.1).Η.10Ν.., τα. σοίουϊ. ἐνδεὴς εἴη] Οὐπη ξοΥΔ πὶ οἱ οὐθαϊ- 
αὐτῷ τὴν] αὐτῷ μὲν ΑἸΑ. ἔπτη δρογοί, 46 5110 ΒΡ ρ] θαι. ΞΟΗΝ, 
τὰς προσόδους) τοὺς προσόδου. ΒΚ. Ἐοτίαββα. Βο͵θοπάστη ἐνδεήσειε, Ἰτη- 
λαμβάνοντι Α.Β.}).Β.1.. Οἴει Ρευβομδίογ, πὖ ᾿ηἴτα τι ροβὺ δὲ Δααι!ΐ 

λαμβάνοντα. ΟὐΡεΐαΒ, ᾿η6]]Προῦθαΐ ϑ αγΖίτιΒ. 

Ζ 
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3. ῷ “- 7 ε ’ὔ δὲ ’; ΄ ὃ 

παρ᾽ ἑαυτοῦ προσετίθει, ὁπότε ὃε περιγένοιτο τῆς προσόόου, 
χὺ 7 ’ Ἁ 

ἀπελάμβανεν. ἣν δὲ καὶ ἄλλως φιλόξενός τε καὶ μεγαλοπρε- 
᾿ ᾿ κ , Ἐφ τὰ Ὑ ΜΕ, " ᾿ 

πὴς τὸν Θετταλικὸν τρόπον. "οὗτος οὖν ἐπεὶ ἀφίκετο εἰς τὴν 
᾿ ’ 

Λακεδαίμονα, εἶπε τοιάδε. 
Ω ’ ’ ε “ Ν Α " 

4 ᾿Εγὼ, ὦ ἄνδρες Λακεδαιμόνιοι, πρόξενος ὑμῶν ὧν καὶ εὐερ- [4] 
χ ’ Φ ΄ι ΦΆ ’ 

γέτης ἐκ πάντων ὧν μεμνήμεθα προγόνων, ἀξιῶ, ἐὰν τέ τι 
“- ἴω , Ἁ “- " “ 

ἀπορῶ, πρὸς ὑμᾶς ἰέναι, ἐάν τέ τι χαλεπὸν ὑμῖν ἐν τῇ Θεττα- 
ΤΣ ᾿ χ " 5) {0 μ᾿ 

λίᾳ συνιστῆται, σημαίνειν. ἀκούετε μὲν οὖν εὖ οἶδ᾽ ὅτι καὶ 
«ς “- " ’ »᾽ὕ Ξ- ε Ἁ ς Α Ἁ δύ 2 ΤᾺ 

ὑμεῖς Ἴἀσονος ὄνομα ὃ γὰρ ἀνὴρ καὶ ὀύναμιν ἔχει μεγαλην 
χ Α Ἁ ’ ’ 

καὶ ὀνομαστός ἐστιν. οὗτος δὲ σπονδὰς ποιησάμενος συνεγεέ- 
’ ι ο΄ ΝΡ 

5νετό μοι, καὶ εἶπε τάδε. Ὅτι μὲν, ὦ Πολυδάμα, καὶ ἀκουσαν 
Ἁ 7 ͵ 3 

τὴν ὑμετέραν πόλιν δυναίμην ἂν παραστήσασθαι ἔξεστί σοι ἐκ 
΄“Ὁ Α , , Ἂ Α ’ Ἀ 

τῶνδε λογίζεσθαι. ἐγὼ γὰρ, ἔφη, ἔχω μεν Θετταλίας τὰς 
᾽ὔ ΄ 4 

πλείστας καὶ μεγίστας πόλεις συμμαχους" κατεστρεψάμην 
“-. “- Α ’ ΕῚ κ ’ Α 

δ᾽ αὐτὰς ὑμῶν σὺν αὐταῖς τὰ ἐναντία ἐμοὶ στρατευομένων. καὶ 
" ’ , 9 « ’ 

μὴν οἷσθά γε ὅτι ξένους ἔχω μισθοφόρους εἰς ἑξακισχιλίους, 
Φ Ω ͵2 ΝῚ ’ ’ 

οἷς, ὡς ἐγὼ οἶμαι, οὐδεμία πόλις δύναιτ᾽ ἂν ῥᾳδίως μάχεσθαι. 
ν χ “ ἢ αἱ 

ἀριθμὸς μὲν γὰρ, ἔφη, καὶ ἄλλοθεν οὐκ ἂν ἐλάττων ἐξέλθοι 
Α κι , ς Α νι 

ἀλλὰ τὰ μὲν ἐκ τῶν πόλεων στρατεύματα τοὺς μεν προεληλυ- 
’ “, ϑιάς ξ ’ 3 ᾿ δ᾽ ΕΣ ἥ , Ε 

θότας ἤδη ταῖς ἡλικίαις ἔχει, τοὺς δ᾽ οὕπω ἀκμάζοντας σωμα- 
Κν. ἢ ᾿Ὶ ; Ἃ 7 Α ᾽ ει Ἡ ’ ᾿ 3.9 Α 

σκοῦσί γε μὴν μάλα ὀλίγοι τινες ἐν εκαστὴ πόλει παρ᾽ ἐμοὶ 

τῆς προσόδου βετναταπί Β.Η.1.. οἵη. 
σοἰοΙ]. 

φιλόξενός τε] φιλόξενος Ο. 
τοιάδε] τάδε Α. ΑἸα., σοΥΥσ ΠΟ τι5 

Ἡπ|: 
τρόπον] ἴΠ0 ΤἬΏΘΒβαϊτβ ; ΤἬ 6588] 

ΘΏ1Π ἴὰης Ἰαχυτα ογαηΐ 1Πἴδηη68, 1ἢ- 
ῬΥηΪθ ῬΏΔΓΒΑ]}11, ἰοϑίθ ΑἴΠθμθθο 12. 
Ῥ. 527. Οὐεἴογαμη 46 ῬΔΥΒΔΙΟ Τα 
ΤΘΡΌΘ]Ιοα Αὐϊβίοίθιθβ ῬΟ]ΠσοστιΠΊ 5; 
6: Ἣ ἐν Φαρσάλῳ πολιτεία" ἐκεῖνοι 
γὰρ ὀλίγοι ὄντες πολλῶν κύριοί εἰσι 
διὰ τὸ χρῆσθαι σφίσιν αὐτοῖς καλῶς. 
5ΟΗΝ, 

,.4. ἐγὼ Β..Η.1.. Οβίειὶ! ἐγὼ 
μεν. 

εὐεργέτης] Τιδα]ι8 οϑῦ ΠΟΠΟΙΊΒ, 
᾿ΑρΑ ΑΥ̓ΠΘΠΙθηβ685. ῬΘΥΘΡ 8 Ὀ6Πη6 

Θ. 856 ΤΟΙ 15. {ΠἸΌΡΌΘΥΘ ΒΟ] Θθαηΐ, ΟΠ 
6Χ ῬΙΘὈΙβοϊΐο δ] οὶ προξενίαν, εὐερ- 
ψτν οἴ 5112} ἀάαγοπῖ. 5ΟΗΝ, 

.« δηποῦ, δα 1, τ, 26. δε ψΜεοῖρ,. 
ΠΡ ΕΥ, 

Θετταλίᾳ ἡ, (Οἴει! Θεσσαλίᾳ. 

συνιστῆται Ὠ).ΕἸ.Ψ, συνίστητον Β. 
Οὐβίθυὶ ξυνιστῆται. 

ὀνομαστός] ὀνόματός Β. 
τάδε Β.Ο.}}.Η.1.ν. Οὐδίειὶ τοιάδε. 
5. Φάρσαλον ροβί πόλιν ἀεϊδονὶ! 

ΘΟΠοοίθγ 8. 
παραστήσασθαι] παραστήσαισθαι Β. 
γὰρ] Β. ργ. μὲν, αὐ νἀ δία, μὲν γὰρ 

1)., ϊς φυϊάθπῃ ομηΐββο ροβίβᾶ μέν. 
Θετταλίας} [ΔΌ11 Θεσσαλίας. 
ξένους ἀ6]6Υ1 να] Μοῦβ, οὐτη, αὶ 

ΒΕ ροπαϊαχη δοοθρογακηΐ, δχίθσὶ Γαϑυϊηΐ. 
ϑ'6α σοηῃίγα τηοππὶῦ οὕ ΘΧΘΙΏΡ118 ἀοοαϊξ 
4108 ΚΚωρρθπαβ ξένοις μισθοφόροις 
ΟΡΡΟΠΙ 88 0ηΡ86 Ἕλληνας μισθοφόρους. 
5ΟΗΝ. δΒιμθιη Η, ϑίθρῃδηὶ οὐτο- 
Το ποίαν] δὰ 65. ν. Ξένος Ρ. τόσ4 
Β. 

ξένους ἔχω μισθοφόρους Β.Ὁ ΗΥ. 
ἔχω ξένους μισθοφόρους Ἐ. Οὐ εϊἴοχϊ 
μισθοφόρους ἔχω (ἔχων Ἀ. ΑἸΑ.) ξένους. 

ἄλλοθεν) ΑἸ1ὸὁ6 χυϊάδπι οἰν ζαΐα5 6χ- 
ΘΙΟΙ απ) ῬΆΙΌΙΩ ΠΠΙΏΘΙΟ Θαἀθοογθ ἰῇ 
ὈΘΙ]ασα ροβϑιπί, 5ΟΗΝ. 



ΤΠ Ἢ ΤΟΙ ΒΕΒῚ ἢ: 999 375’ 
- Α [2 » 9 ιν» “ δὲ οὐδεὶς μισθοφορεῖ, ὅστις μὴ ἱκανός ἐστιν ἐμοὶ ἴσα πονεῖν. 

Ἀ Ἁ «ς ἴω ᾿] ΄. Α Ἁ ΄“-“ν 

6 αὐτὸς δ᾽ ἐστὶ, λέγειν γαρ χρὴ προς υμὰς τἀληθῆ, καὶ τὸ σῶμα 
Α ; ΄“ » 

μάλα εὔρωστος καὶ ἄλλως φιλόπονος. καὶ τοίνυν τῶν παρ 
ς “ κ- , ᾿ Ἀ.. ’ ς ’ ᾿ ε “- Ἁ Α 

αὑτῷ πεῖραν λαμβάνει καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν" ἡγεῖται γὰρ σὺν 
- - ν᾿ Ψ ’ 

τοῖς ὅπλοις καὶ ἐν τοῖς γυμνασίοις καὶ ὅταν ποι στρατεύηται. 
δ “- ’ " ’ Ἁ 

καὶ οὗς μὲν ἄν μαλακοὺς τῶν ξένων αἰσθάνηται, ἐκβαλλει, οὗς 
Ἃ ΄σ Ἁ Ἁ 

δ᾽ ἂν ὁρᾷ φιλοπόνως καὶ φιλοκινδύνως ἔχοντας πρὸς τοὺς πο- 
’; ἴω Α Α ὃ ’ Ἁ δὲ ’ Ἁ δὲ 

λέμους, τιμᾷ τοὺς μὲν διμοιρίαις, τοὺς ὃε τριμοιρίαις, τοὺς ὃὁὲ 
Χ ’ εἶψυῖ. δώ ᾿, ; θ ’ 

καὶ τετραμοιρίαις, καὶ ἄλλοις ὁώροις, καὶ νόσων γε δεραπειαις 
, 7 ε ἊΨ 5 ’ 

καὶ περὶ ταφὰς κόσμῳ' ὥστε πάντες ἴσασιν οἱ παρ᾽ ἐκείνῳ 
, “ ς Α ᾿] - 1] ἣ 9 ’ ’᾽ ᾿ Ἁ 

ξένοι ὅτι ἡ πολεμικὴ αὐτοῖς ἀρετὴ ἐντιμότατόν τε βίον καὶ 
Γ “ Ἁ 

7 ἀφθονώτατον παρέχεται. ἐπεδείκνυε δέ μοι εἰδότι ὅτι καὶ 
Ε ΄σ΄ 3 ’ νον, ’ «ες 

ὑπήκοοι ἤδη αὐτῷ εἶεν Μαρακοὶ καὶ Δόλοπες καὶ Αλκέτας ὃ 
΄“-: , , [ λ 9 Α ,ὔ 

ἐν τῇ ἪΗἪπείρῳ ὕπαρχος" ὥστε, ἔφη, τί ἄν ἐγὼ φοβούμενος 
᾽ ς Υ͂ “Δ ε΄. “4 ἢ ’ " ς Ω ε 

οὐ ῥᾳδίως ἂν ὑμᾶς οἰοίμην καταστρέψεσθαι ; τάχα οὖν ὑπο- 
, , »- 3 κ᾿ 3 

λαβοι ἂν τις ἐμοῦ ἄπειρος, Τί οὖν μέλλεις καὶ οὐκ ἤδη στρα- 

ἐμοὶ ἴσα πονεῖν Β.).Ε.Η.Ψ. Οἴει 
ἴσα πονεῖν ἐμοί. 

εὔρωστος] εὔρρωστος Ἐ. 
6. χρὴ πρὸς ὑμᾶς Β.).ἘΦΝ. Οἴει 

πρὸς ὑμᾶς χρή. 
αὑτῷ ϑίερμαπιιβ. [101] αὐτῷ. 
ἡγεῖται γὰρ σὺν τοῖς ὅπλοις] Εααϊ- 

ἄδθτὰ δος νεῦρα ροβὲ 111 : καὶ ὅταν 
πὴ στρατεΐηται, (οΟἸ]οοαηάα ρΡαΐο, αἵ 
ΒΘΏΒΌΤΩ ΘΟΙΙΠΊΟ ΠῚ ΘΠ Ποαηΐ. Τηθ6ρ- 
ὑπ ΘΠ1ΠΔ δϑύ (101 ΒΟ Πθτη ΟΠ 8Γ- 
ΤῊΪΒ. ἴΠ ΘΎΙΠΠΔΒΙΠΠῚ ὈΙΘΘΙΓΘ 5118, 10]1- 
46 ΘΟΓΌΙΩ νἹγ πα πὶ Θχρ τσ. ΞΟΗΝ, 

ποι Υ΄., αὖ ΘρῸ Ο]]ΠῚ ΒΟΥ ΡΒΘΓΔΠῚ ΘΧ 
σοπ]θοίανα. (ὐθίθιεὶ πη. 

ἐκβάλει Β.. αἱῦ 7. μέλεις ΡΓῸ μέλλεις. 
7. ἤδη αὐτῷ εἶεν] αὐτῷ ἤδη εἶναι Υ.. 
Μαρακοὶ) Ῥαϊ]τποτῖα5 ἔὔχθγοϊξ. Ρ. 73. 

ΠΟΠΊΘΗ 5101] ΒαΒρθοί τη 6586 αἷΐ ; 66 
αὐϊάαάδτη 46 115 ΤΘρο 588 ἑαΐθίαν Μο- 
τ5. [ρου ΚΚαρρδπιιβ βίαϊτη οοΥ- 
ΤΡ ΠῚ ΠΟΙΊΘΗ σΟΠΟΪατηαν]ῖ. Δ ΘΓ ΌΓ 
Τϑοΐθ ͵8π| ΟἸἸπὶ ΕἾ, Ῥογίαβ, σα] 8η- 
ΠΟίΐδ[ΟΠΘΒ δι βθοιμ! βαηΐ ΟΙΠΠΕ6Β 
ΕἸ ογο8. δαΐ σΟΙρΙ]αγης (δοῖ1 δαΐ 
ἀδπίασθ Ἰρμογαγαηΐ, δΔατηοηυ 6586 
Ἰη6]]Πσθηοβ Μάγᾶοθβ, σποὸ5 Ρ]ἸΠἰὰ5 
4.» 5. 3. οὕτὴ [)Ο]ΟρΡΙθιι5, “0118 ρο- 
ῬΌ]Β, τηϑπηοσαῖ. ἴΐα βιιπί [)0]0Ρ68, 
Ἠγϑοῖθοο ΤΥΎΔΟΠΙἶδο ν]οϊπὶ, οατὴ 4)- 
ΠΙΔΉΪ 5 οἱ Με]θηβιθιι5 ποιηϊπαί! ἃ 
ΤΠυογα. 5, 51, 4] βοβάθιη ϑου τ Πι 

ΟἸῚ ΠῚ ἸΠΟΟ] 1556 ΠδΙΤαῦ 1, ο8. ΤΟ]ορία 
Ρίηαο τηοηῇ] νἹοῖηᾶ δϑὲ Ὁ] θη ο. 102. 
ΟΟΟΠΟΙ] ΑἸρΠ] οἰ γοητη ΡΔΥΒ ἔπουπηΐ 
Ἰο]ΟρΘ5, ροβίθα θχθηςσί!, διιοίοσα Ραὰ- 
58η18ἃ το, ὃ. 5ὅΟΗΝ, 

᾿Αλκέτας] ΝΟ 6886 δύῃ 46 40 
ΒΆΡΓΔ 5» 4; 56, Ποη ογαύ σθοα ΜοΙὰβ 
Ἰθοΐουθηη δαπηοποσοί. [116 δηΐτη [Ὁ] 
ΤΟ αϑοΟἶτι5 ΡΡΟ]]αΐαγ. Ἐβῦ ΘΓΡῸ 
ἢϊο ΑἸςθίαβ Μο]οββουατηῃ τοχ, 4] ουτη 
ψαβοθθ Αἴμθπαβ νϑηϊΐ, αὖ ΤΙπιοῖῃθο 
ΘΔ Β8ΠῚ ΟΔΡΙΓ15 ἀἸσΘ ἢ Βα σουγγογοί, δὲ 
Ὧ6 αὺο ρ]πγὰ ᾿ηΐγα δα 6, 2, το. ΑΡρῚ 
Ὧ6 δος ἴῃ )οιηοβίῃθη!8 ΙοοῸ Δάν Υβιι8 
ΤΊτηοίἢ. Ρ. 1157. τοοῖθ δηποίανι Μο- 
τ8. Ησηο ουπάριη ϑυσδοιι818 ΘΧϑιι- 
Ἰοτὴ δρυὰ Πιοηγβίθτη παθοΐ ΠΙοάοσιιβ 
15, 12. 46πὶ ΠΥ}, δα]αναηίθ 1)10- 
ΠΥ̓́ΒΙΟ, ΤΟ ΟΘΓΘ 1 ΥΕΡΉΠ ΘΟΠΔΗΓΙΙΙ, 
ΜοΙοββοβ οοηίγα δα]ανδηῖθιβ [866- 
ἀφο Οἢ115, ΟἸγπρΡ. 98, 4. [ἄθτὴ ο. 
46. 580 ΟἸγιηρίδαθ τοὶ, 1. 46 ΤΊτηο- 
[Π60 Ο145515 ρου] τη σογθηΐθ : ̓Αλ- 
κέταν τὸν Μολοττῶν βασιλέα φίλον 
κατασκευάσας εἴς. [Ιρὶαγ ἴὰπὶ [1ῃ 
ΤΟΡΉΤΙΠ γοϑυ ταί [αϊ. ΒΟΉΝ, 6 
ΑἸορίαᾳ ΝΙΘθαὮγ. ὅσῃ]. δύ. νο]. 2, 
Ρᾶξί. 3, Ρ. το, 6᾽ ΒΕ ΙΓΟ νο]. 5,.Ὁ»,[ 
258. 

καταστρέψεσθαιἾ καταστρέψασθαι 
Α.}. ΑΙΑα., οοτηιροηίθ 1. 

τάχα οὖν] τάχα γοῦν Ἐ.. 

Ζ, Ὁ, 
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δ ι ἢ ,. ὦ δ , “- κ Ν ΄ 
τεύεις ἐπὶ τοὺς Φαρσαλίους ; ὅτι νὴ Δία τῷ παντὶ κρεῖττόν 

κ ω “ [ο- Δ , ; 
μοι δοκεῖ εἶναι ἑκόντας ὑμᾶς μᾶλλον ἢ ἄκοντας προσαγαγέε- 

Ἀ “- δ] γ ’, 

σθαι. βιασθέντες μὲν γὰρ ὑμεῖς τ᾽ ἄν βουλεύοισθε ὅ τι δύναι- 
Ἁ 4 Ἁ 9 ’ ϑκε ἐἣ « »" ς ο ’ Υ 

σθε κακὸν ἐμοὶ, ἐγώ τ᾿ ἂν ὑμᾶς ὡς ἀσθενεστάτους βουλοίμην 
“' ο Α ’ " ᾽ “ ’ “-. δ᾽ ΕΙΣ 

εἶναι" εἰ δὲ πεισθέντες μετ᾽ ἐμοῦ γένοισθε, δῆλον ὅτι αὔξοιμεν 
᾿ Β “ ’ 

8 ἂν ὅ τι δυναίμεθα ἀλλήλους. γιγνώσκω μὲν οὖν, ὦ ΠΟολυδάμα. β 
ἈΝ “ π-- ἢ 

ὅτι ἡ σὴ πατρὶς εἰς σὲ ἀποβλέπει: ἐὰν δέ μοι φιλικῶς αὐτὴν 
’ ΄“- , Α ’ ’ 

ἔχειν παρασκευάσης, ὑπισχνοῦμαί σοι, ἔφη, ἐγὼ μέγιστόν σε 
“- 3 “ε ’ ἢ ὦ ἢ , 4“ , , 

τῶν εν τῆ Ἑλλάδι μετ᾽ ἐμὲ καταστήσειν. οἵων δὲ πραγμάτων 
Ν “ ’ Ἷ ΕΝ ν Α ’ , Ψ “« κ 

τὰ δεύτερά σοι δίδωμι ἄκουε, καὶ μηδὲν πίστευέξ μοι ὅ τι ἄν μὴ 
»΄΄ο ΄. Α 

λογιζομένῳ σοι ἀληθὲς φαίνηται. οὐκοῦν τοῦτο μὲν εὔδηλον 
ες: α Φ , ’ ᾿ “- 5 δι ὧδ ᾽ [ὰ 
ἡμῖν, ὅτι Φαρσάλου προσγενομένης καὶ τῶν ἐξ ὑμῶν ἠρτημέ- 

“ι δ “ ’ 

νων πόλεων εὐπετῶς ἂν ἐγὼ ταγὸς Θετταλῶν ἁπάντων κατα- 
φ, Α 

ὡς γε μῆν, 
λ Α ΡΥ Ν ’ ’ «ς λὶ δὲ λ ’ ᾿ «ἢ ’ 

ίους μὲν οἱ ἱππεύοντες γίγνονται, ὁπλῖται δε πλείους ἢ μύριοι 

ἥοτς Ὁ , Θ -. ὦ 
σταίην ὅταν ταγεύηται Θετταλία, εἰς ἑξακισχι- 

Ἀν ἌΝ, ᾿ ᾿ ᾽ κ᾿ ᾿ ; 
οκαθίστανται. ὧν ἐγὼ καὶ τὰ σώματα καὶ τὴν μεγαλοψυχίαν 

4’ Ἐῶ χὺ «ἵ ἘΦ βς ς “ 9 κ᾿ 3 Ω Ε) 

ὁρῶν οἶμαι ἀν αὐτῶν εἰ καλῶς τις ἐπιμελοῖτο, οὐκ εἶναι ἔθνος 
, ΩΝ 3 ’ ε ΩΣ ’ 

ὁποίῳ ἂν ἀξιώσαιεν ὑπήκοοι εἶναι Θετταλοί. πλατυτάτης γε 
Α “ ᾿, , ’ Ὰ ’ Μ, Ε ἤ ; 

μὴν γῆς οὔσης Θετταλίας, πάντα τὰ κύκλῳ ἔθνη ὑπήκοα μέν 
5 Ὁ Ν 93 ’ δ Χ } Ρ ε ’ 
ἐστιν, ὅταν ταγὸς ἐνθάδε καταστῆ᾽ σχεδὸν δὲ πάντες οὗ ταύτη 
τι ᾿ ᾿γά εὐ ΄σ Ψυ. ΑἹ . ; Α 

ἀκοντισται εἰσιν ὠστε καὶ πελταστικῷ εἰκὸς ὑπερέχειν τὴν 
ς ’ ’ κ Α ΄ Ἁ ς« Κ᾿» Ρ 

το ἡμετέραν δύναμιν. καὶ μὴν Βοιωτοί γε καὶ οἱ ἄλλοι πάντες 
Φ“ ’ “ ε Υ̓͂ ’ ᾿ς 

ὅσοι Λακεδαιμονίοις πολεμοῦντες ὑπάρχουσι μοι συμμαχοι" 

κρεῖττον] κρείττων Β. 9. γῆς οἴη. ον ΑἸά., σοΥτ ρθη θτι5 
δοκεῖ εἶναι] δοκεῖ Α. ΑἸ4., σουτροη- Η.:. 

τυ. ΗΞῚ: ἡμετέραν ΟΟΥ.ἡ "ιν Οἴει! ὑμετέραν. 
μὲν γὰρ] γὰρ Ἐ, το. οἱ ἄλλοι] ἄλλοι Ὑ: 
ὑμεῖς τ᾽ ͵  ὑμεῖς ΑἸΙά., σοΥγροηθθιι8 πολεμοῦντες Β.Ο.Ὁ ἘΦΕΉῊ ΤΟΥ. Οε- 

[611 πολεμοῦσι. νον ρπεοντ εν τς 
βουλεύοισθε Ὦ.Ν. βουλεύεσθαι Ἐ. 

Οὐδίουὶ βουλεύησθε. 
δύναισθε (ὑαδία!!ο. ΓΑΡΤῚ δύνασθε. 
ἀσθενεστάτους] ἀληθεστάτους Α. 

ΑΙΑα., σογτρθηίθ ἢ. 
ἈΓΡΈΥΣΓ γένησθε ἘΝ. 
8. πραγμάτων 5. Ὁ. ΚΕ. Κι Ἡ.1. 

πραγιλοὼν, ΘΟΥΤΘοτι ἴῃ πος, . (Οεὑ- 
ΤΟΥ] Ἰ πραγμάτων ἐγώ. 

ἄκουε Β.Ο..Β.Η..1. 
σον. 

ταγὸς] ὁ ὁ ἄρχων, ἡγεμὼν, ΤΠ]ΔΙΡῸ Ὁ. 
ὥς γε μὴν] οὕτως γε μὴν Τ,ΘοΟΠο]Αν 8. 

Ἐοτγίαββθ ϑχοιἀθυπηΐ νοῦθὰ δ] απο, ν6]- 
τὶ φανερὸν ἡμῖν ἐστι. 0 Η 

(ὐδίουὶ ἄκου- 

Πάντες ὅσοισυμπαρεπόμενοι. Ποχίρραβ 
Ρ. 12, ἡ. 6α. ΝΙΘΡΌὮΓ. : Παρεστήσαντο 
(ΒΕΓ. ̓ αῤὝψηδανῆ δὲ καὶ τῶν ἐν τέλει 
ὅσοι ἀρχάς τινας ἐπιτετραμμένοι, σύμ- 
παντες ἐφ᾽ ἵππων. Οὐοηῖ. οἰἴΐατη δἀπηοί. 
ἀΠ 59. 

ὑπάρχουσί μοι σύμμαχοι] Νατγταΐ 
ῬΙαΐϊατολιιβ ἄς ἀθηΐϊο ϑοογαῖ!β "Ὁ. 583 
Εις, αηΐο (δαπιθατη γθοθρίδτη δ] απ πο 
(Ἔγρο δηΐθ ΟἸγτηρ Δ 18 ΟῚ, 1.) 880- 
Ποῖ Εραπηϊποπδο Ρθοτιηΐδτη ἀοΠΆ886 : 
Ἰάσονι τῷ Θετταλῷ ταγῷ πέμψαντι 
δεῦρο πολὺ χρυσίον ἔναγχος πρὸς ἡμᾶς 
καὶ δεομένῳ λαβεῖν ἁ ἀγροικοτέρως ἐφάνην 
ἀποκρινόμενος, ἀδίκων χειρῶν αὐτὸν 
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δ. 4 - ’ " “ » Α « ’ Φ Α 

καὶ ἀκολουθεῖν τοίνυν ἀξιοῦσιν ἐμοὶ, ἂν μόνον ἀπὸ Λακεδαιμο- 

νίων ἐλευθερῶ αὐτούς. καὶ ᾿Αθηναῖοι δὲ εὖ οἵδ᾽ ὅτι πάντα 
’ “ἃ .“ ’ φ χὰ ’ ,' “ Φ 9 ᾿Ὶ " " 

ποιήσαιεν ἂν ὡστε σύμμαχοι ἡμῖν γενέσθαι ἀλλ᾽ ἐγὼ οὐκ ἂν 
- Ν ΕῚ Α , Π ἢ , ᾽ 

μοι δοκῶ προς αὐτοὺς φιλίαν ποιήσασθαι. νομίζω Ὑαρ ἔτι 
δ... Α Α ’ «᾿ Α ᾿Ὶ - " Α “- 

ῥᾷον τὴν κατὰ θάλατταν ἢ τὴν κατὰ γῆν ἀρχὴν παραλαβεῖν 
11 »᾿, .] δὲ 9 ’ Ἂ , ’ 39 Α ΄ Ε 

ἂν. εἰ ὃε εἰκοτα ογίζομαι, σκόπει, ἔφη, καὶ ταῦτα. ἔχοντες 

μέν γε Μακεδονίαν, ἔνθεν καὶ ᾿Αθηναῖοι τὰ ξύλα ἄγονται, 
᾿ ,ὔ 3 , ε δου “ ὔ 

πολὺ δήπου πλέονας ἐκείνων ἱκανοὶ ἐσόμεθα ναῦς ποιήσασθαι. 
᾿] δ “ Α ᾽ὔ Ἂ ζω ’ἢ ΑΙ ’ «ἅ « “ 

ανὸρῶν γε μὴν ταῦτας πληροῦν πότερον ᾿Αθηναίους ἢ ἡμᾶς 
᾿᾿ ἢ ἢ "- ᾽ , Α ’ ΒΩ 

εἰκὸς μᾶλλον δύνασθαι, τοσούτους καὶ τοιούτους ἐχοντὰς πε- 
’ "»“ 

νέστας ; τούς γε μὴν ναύτας τρέφειν πότερον ἡμᾶς ἱκανωτέρους 
ἘΝ ΠῚ ι ἂν 8 , . » Ἐ ᾽ ’ “ἢ 

εἰκὸς εἶναι τοὺς δι ἀφθονίαν καὶ ἄλλοσε σῖτον ἐκπέμποντας ἢ 
Δ. ’ Α δ᾽ «ς ω «ε Ν ΝΜ «εἷ Α ’ 

θηναίους τοὺς μηδ᾽ αὑτοῖς ἱκανὸν ἔχοντας, ἂν μὴ πρίωνται:; 
κ ; ’ ,“κ δή δ΄ 'ϑὰ 3 ’ “- Α 

τφκαὶ χρήμασι γε εἰκὸς ὀήπου ἡμᾶς ἀφθονωτέροις χρῆσθαι μὴ 
5" ’ὔ ε ’ ἊΨ Ἂ " Ἁ 5᾽ ’ 

εἰς νησύδρια ἀποβλέποντας, ἀλλ ἠπειρωτικα ἔθνη καρπουμε- 
’ Ἁ ’ Ν ’ ’ ’ Μ ’ 

νους. πάντα γὰρ δήπου τὰ κύκλῳ φόρον φέρει, ὅταν ταγεύη- 
Ὶ Ἁ ον Α 

ται τὰ κατὰ Θετταλίαν. οἶσθα δὲ δήπου ὅτι καὶ βασιλεὺς ὁ 
“ " ἤ ᾿ 3 ΕΣ ’ μὰ » 

Περσῶν οὐ νήσους αλλ ἤπειρον καρπούμενος πλουσιώτατος 
ἢ) ΄ ᾽ "ἂν ΠΝ δα. νοι ιδι κα ἢ ’ 3 3 
ἀνθρώπων εστιν ον εγω ὑπήκοον ποιήσασθαι ετι εὐκατεργα- 

κατάρχειν, ὅτι μοναρχίας ὧν ἐραστὴς 
ἄνδρα δημότην ἐλευθερίας καὶ αὐτονόμου 
πόλεως ἐπείρα διὰ χρημάτων. Ἰ,οαυμΐαγ 
101 ΕἸ ραιηϊποπάδβ. [}Ἃἃ6πΔ ἴῃ Αρο- 
ΡΒΙΒθρτη. Ρ.192 Β: Ἰάσονος συμμάχου 

σοηαριβ Η.. 
εἰκὸς εἶναι ϑοἢεοίογαβ. 

ἐστι. 
ἄλλοσε] ἄλλους Υ. 
12. εἰκὸς δήπου Β.).ΕΝ. Οὐδίεσι 

ΤΛΔΌΥῚ εἰκός 

μὲν εἰς Θήβας παραγενομένου, δισχιλί- 
ους δὲ χρυσοῦς τῷ ᾿Επαμεινώνδᾳ πέμ- 
Ψψαντος. 50ΗΝ, 

ποιήσασθαι] ποιήσεσθαι Ἡ. 
ἔτι ῥᾷον] ὅτι ῥᾷον ὮὉ.Υ. 
θάλατταν) θάλασσαν Β.Ὁ). 
11. εἰ δὲ εἰκότα λογίζομαι, σκόπει 

καὶ ταῦτα] Οοηΐ. Δηηοῦ. δα 2, 2, 27. 
᾿Αθηναῖοι τὰ ξύλα] ΕΙΧΘΙΏΡΙαπῚ Παρ οῦ 

Τεπποβίῃθ 18 ογαῖϊο σοπίτα ΤΊτηοίμ6- 
τη, ὉΌῚ Ρ. 1104. Ἰίστια ΤΊ πηοΙΠ6Ὸ0 80 
Ατηγπΐα Μδοθαοηΐθ τορο ἀοπαία τη6- 
τηοταῖ. Απάαοοϊάθβ α6 τϑαϊΐα Ρῥ. 81. οἵ 
[ΘΙΏΡΟΥΙΘ 400 Υγδηηογτπι : Εἰσήγαγον 
εἰς στρατιὰν ὑμῶν οὖσαν ἐν Σάμῳ κω- 
πέας---ὄντος μοι ᾿Αρχελάου ξένου καὶ 
διδόντος γενέσθαι καὶ ἐξάγεσθαι, ὁπόσα 
ἐβουλόμην. ] σοΥΤΙρῸ τεμέσθαι [τέμνε- 
σθαι Ἰ)οὈ τ. κα ἐξάγεσθαι, ποτηρ6 ξύλα. 
106 βαάθιη τϑ ἀϊοίιιπη δα  ΠΘΟΡΓαβ 
ΟΠΒαγδοΐθγοιη περὶ ἀλαζονείας. ΞΟΗΝ, 

καὶ τοιούτους οἵη. Α. ΑἸά., σοττὶ- 

δήπου εἰκός. 
νησύδρια] νησίδρια Α.Ὁ. “Ἐχ {τ- 

Ῥυΐαχίδγασηα ᾿Π 80] υΆτα τϑα!θιι5 Βυτη- 
{τ ΡῈ Ὀ]]ΟΟΥ ΠῚ ταδὶ ηδτη ΡΑΥΐθα 
ἀδϑατηΐδτη ἔπϊθθβθ ραΐθί οἰϊδα οχ 
ΧοΠΟΡΠΒοπΙ15 ὔτο αἋ6 Ἀδαϊθαβ ΑἴΠ6- 
ΠΙΘηβιαπὶ [οὐ ΠτιοΥ 1415 10615 τα Ὁ]015. 
ΜΟΙΒΌΞΒ.}] Μιάθ , ιοκομαγ. δὰ Ηδ6- 
Τοῦοῖ. 4. 122.᾽ 5ΟΗΝ. 

ἀποβλέποντας ΝΥ θΌτη ρ,ΑΡ ΠΟ ΠῚ 
ἀδβι ἀθυϊατῃ δ νυ]ύατη ἔδτη6}10] Δ] Πδτα 
ΤΏΘΉΒΆΙΩ ΟἸΓΟΙΙΉΒΡΙΟΙΘΉ15 οὐ δαβοΐβδη- 
{18 βιρῃϊῇοαΐ, αὶ ἀθβουι θ᾽ αΓ ΑἼΔΡ88. 
ἡ. 3, 32. 5ῖ6 : Εἰς τὴν ἐκείνου τράπεζαν 
ἀποβλέπων, ὥσπερ κύων. ΞΟῊΗΝ. 

φόρον] φόβον (ὦ. Οὐοπῇ, Βοροκῆ. 
Οδεοοη. ΑἰΠθη. νο]. 1, Ρ. 552, Ὁ. 6α. 410. 

τὰ κατὰ Θετταλίαν) Θετταλία εἴ ἴῃ 
τηδΓρ. γρ. τὰ κατὰ Θετταλίαν ΝΥ. 

ὃν ἐγὼ ὑπήκοον] ᾿δοῖα Μοττιβ Δηηο- 
ἰαντί οἴϊδηη Ἰοσατη ᾿βοογαί!8 δα ΡὮ]]Π}ρ- 
Ῥύμῃ Ρ. τού Οὐ, υδἱὶ ἀθ τπηδρτ τ αϊπθ 
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᾿Ξ: 5 ’ 3 Ἀ 4 Α 

στότερον ἡγοῦμαι εἶναι ἢ τὴν Ελλάδα. οἶδα γὰρ πάντας τοὺς 
ἐε σ , κ 

ἐκεῖ ἀνθρώπους πλὴν ἑνὸς μᾶλλον δουλείαν ἢ ἀλκὴν μεμελετη- 
Ω ’ ἈΝ “- Ν ’ " ’ 

κότας, οἶδα δὲ ὑφ᾽ οἵας δυνάμεως καὶ τῆς μετὰ Κύρου ἀναβαάσης 
ΜΝ ’ ΄ ’ 9 Α Α 

18 καὶ τῆς μετ᾽ ᾿Αγησιλάου εἰς πᾶν ἀφίκετο βασιλεύς. ἐπεὶ δὲ 
“'᾿» " ’ Ε ρῶς. “- Ὁ ᾿ᾷ “ ᾿ Α ᾽ .] ’ 

ταῦτ᾽ εἰπόντος αὐτοῦ ἐγω ἀπεκρινάμην ὃτι τὰ μεν ἄλλα ἀξιό- 
Ἁ Α ’ ᾿ Π ς “ 

σκεπτα λέγει, τὸ δὲ Λακεδαιμονίοις ὄντας φίλους ἀποστῆναι 
Ἁ κ 9 ’ κ Ε 9 “- πὰ ΕΣ ΕΣ 

πρὸς τοὺς ἐναντίους, μηδὲν ἔχοντας ἐγκαλεῖν, τοῦτ᾽, ἔφην, ἀπο- 
[4 -“ “" ε «ε ᾿] ἱᾺ ’ Ἁ ς Ἁ “ '΄ῃ 

ρὸν μοι δοκεῖ εἶναι" ὁ δ᾽ ἐπαινέσας με καὶ εἰπὼν ὅτι μάλλον 
ς ’ ΒΕ δ “ Ε) “ -“ἶ4)ᾶὍ7.ἢ Ε ’ 4 ε “ 

ἑκτέον μου εἴη, ὅτι τοιοῦτος εἴην, ἀφῆκε μοι ἐλθόντι πρὸς ὑμᾶς 
“ “ “-“ ’ Α 2 “ Α 

λέγειν τἀληθῆ, ὅτι διανοοῖτο στρατεύειν ἐπὶ Φαρσαλίους, εἰ μὴ 
’ “- ἥ᾿ ’ ε ΄“- Α Ν 

πεισοίμεθα. αἰτεῖν οὖν ἐκέλευε βοήθειαν παρ᾽ ὑμῶν. καὶ ἐὰν 
’ » “ « ε κ ; 

μὲν σοι; ἔφη, διδῶσιν ὥστε σε πείθειν ἱκανὴν πέμπειν συμμα- 
Ι͂ - ᾽ ᾿ κ 5 Ν ’ ’ δ “Δ᾽ 

χίαν ὡς ἐμοὶ πολεμεῖν, ἄγ᾽, ἔφη, καὶ τούτῳ χρώμεθα ὃ τι ἂν 
φ 93 “- , Σ΄ ΟΝ , ᾿ “ ε “ 
ἀποβαίνη ἐκ τοῦ πολέμου" ἄν δέ σοι μὴ δοκῶσιν ἱκανῶς βοη- 

- Ε "δ ὦ ἢ “ὃ ὃ ’ 3 . “ ὃ Φ 

θεῖν, οὐκ ἤδη ἀνέγκλητος αν οικαίὼῶς εἰῆς εν τὴ πατρίοι, ἢ σε 
ω ν Α ἷ Ν᾽ ’ ᾿Ν , ΟΦ ΑΣ. τ Χο 

14 τιμᾷ, και σοὶ πραττοις τὰ κρατιστα ; περὶ τούτων δὴ ἐγὼ ἥκω 
Ν ΄ Ἁ ’ [2 , Ψ - 9 ’; ε “ ἥ, ὧν ’ 

πρὸς ὑμᾶς καὶ λέγω πάντα ὅσα ἐκεῖ αὐτὸς τε ὁρῶ καὶ εκείνου 
ΣΕ Ν 6 ὔ ΟΜ ὃ Δ ὃ ’ ς 
ἀκήκοα. καὶ νομίζω οὕτως ἔχειν, ὦ ἀνὸρες ἰλακεθαιμόνιοι, ὡς 

΄ κ ’ ᾿ - ’ Α ᾽ Ἁ ’ ς . Α - 

εἰ μὲν πέμψετε ἐκεῖσε δύναμιν μὴ ἐμοὶ μόνον ἀλλὰ καὶ τοῖς 
5 “- ε κ “ ο Ἁ 3 , “ 

ἄλλοις Θετταλοῖς ἱκανὴν δοκοῦσαν εἶναι πρὸς ᾿Ιάσονα πολεμεῖν, 
5 ’ 5 “ « ’ - »“ Ἁ “ “ 

ἀποστήσονται αὐτοῦ αἱ πόλεις: πᾶσαι γὰρ φοβοῦνται ὅποι 

ποτὲ προβήσεται ἡ τοῦ ἀνδρὸς δύναμις" εἰ δὲ νεοδαμώδεις καὶ 
15 ἃ Ψ ’ὔ’ Ε 9 Ψ 

ἄνδρα ἰδιώτην οἴεσθε ἀρκέσειν, 

ΔΏΪΤΩΙ ἴῃ 9}450Π6 δα ροηϊ : Ὃ ᾿Ιάσων 
ἐποιεῖτο τοὺς λόγους, ὡς εἰς τὴν ἤπει- 
ρον διαβησόμενος καὶ βασιλεῖ πολεμή- 
σων. 5ΟΗΝ. 

εἶναι οτη: (Ὁ. 
εἰς πᾶν }} ἴῃ ΒΙΓΩ ΠΊΠΤΩ ῬΟΓΙ σα] τη, αιιοά᾽ 

410] ᾿ΐα : ἐν παντὶ εἶναι. ΞΟΗΝ, 
18. ἔχοντας νξ, ἔχοντα Υ. 
ἑκτέον μου Βθ. (ὑδίογ] ἐατέον μοι, ΗΒ] 

αυοὰ (ΟΟ. ἐμοὲ Βα ΕΥ6 πθαᾳθ ἐατέον 58 {18 
οἷατο θα ῖθ το αἰοῖξ (ἀ811188. 

ἐλθόντι Β.Ο..Β.Ε.Ἢ.1.ν. ἐλθόντ 
οατη ἀπο τ18 ρα ΠΟΙΒ α 5101 ΠοΔΏ 1118 
Α. Οδἴοιὶ ἐλθόντα. Μ4115 οὕδιη ἐφῆκε. 

πεισοίμεθα)] πειθοίμεθα, ϑιροῖ θ 
Βουρίο σ, Ὦ. πεσοίμεθα 

διδῶσιν] θεοὶ δῶσιν ΠοΡτοοιβ. 
ὥστε σε Β.Ο.}).Ε.1. Οδίογι ὥστε. 
ἀποβαίνῃ Β. ἘΞ ῊΝ. (ὐδύευ! ἀποβαίνοι. 
ἂν Ὦ. Ο. Ὁ. ΒΕ, ΒΗ. Ι. Οἴθιὶ ἐάν. 
καὶ σὺ πράττεις τὰ κράτιστα) δο- 

ῬΠδπαΒ Ἰοροραΐ καὶ ἐν ἣ σύ. 'οΐα Πεὸς 

’ ς Π »᾿, Ἂ' 

συμβουλεύω ἡσυχίαν ἔχειν. εὖ 

Βθοῖῖο Πα]οὰ ΤΠ νἹἀ θα 6886 οἵ 
νιοϑα. 5ΟΗΝ,. Τμας. 7.,29: Δὲ- 
δασκαλείῳ παίδων, ὅπερ μέγιστον ἦν 
αὐτόθι καὶ ἄρτι ἔτυχον οἱ παῖδες ἐσελη- 
λυθότες. Ογδού]ατη δρυά Ηετοαού. 
τ) ΕΠ χαλκὸς μὲν ὑπέστρωται, 
χαλκὸν δ᾽ ἐπίεσται. ϑϑεα ἴα ααὰπὶ 
πράττοις Ῥγοοθοαπί Β.}). Ε', ΒΟΥΙΡΒὶ καὶ 
σοὶ πράττοις τὰ κράτιστα. 

14. νομίζω] νομίζων Α.ὉΟ. ΑἸὰ., οοΥ- 
Τρ ηίθι5 Η.1. 

πέμψετε Β.Π.Ε.Ε1.Η.ν. Οὐ ίοθι 
πέμψοιτε. 

ἐκεῖσε) ἐκεῖ Υ. 
δοκοῦσαν ΒΘ μδπιιβ. ΕὙ. Ρογίιϑ οἵαν 

μὴ ἐμοὶ μόνον---δοκεῖν. ΤΛΌΥ] δοκεῖν. 
Ἰάσονα] ᾿Ιάσσονα βϑρίαβ Ὁ. 
ἀποστήσονται) ἀποστήσαιντο Υ͂. 
ἰδιώτην) ἄἀτισοη ἀπυτὴ (6 τα] 18. 

5ΟΗΝ. Νόοη τϑρειη. Οοηΐ, 2, 4, 7- 
οἴεσθε] οἴεσθαι Β. 
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» " Μ“ ’ “4 ΕΣ ε Α ς ; 4 

γὰρ ἴστε ὅτι πρὸς τε μεγάλην ἔσται ῥώμην ὁ πόλεμος, καὶ 
Ἁ 5 ὃ εἴ ’ κ “ ’ 9 ς Φ 

πρὸς ἀνόρα ὃς φρόνιμος μὲν οὕτω στρατηγός ἐστιν ὡς ὅσα τε 
’ , ὦ ᾿ς ἐν ’ Ι] “- , 

λανθάνειν καὶ ὅσα φθάνειν καὶ ὅσα βιάζεσθαι ἐπιχειρεῖ οὐ μάλα 
. ’ Γ Ἀ ’ 9 Ἀ ΑΔ ὦ « ’ὔ ς΄ 

ἀφαμαρτανει. ἱκανὸς γὰρ ἐστι καὶ νυκτὶ ὅσαπερ ἡμέρᾳ χρῆσθαι, 
Δ ὦ ᾽ὔ 5 Α - ΄ ͵ Ξ 

καὶ ὅταν σπεύδη, ἄριστον καὶ δεῖπνον ποιησάμενος ἅμα πονεῖσθαι. 
ΩΣ Α Α ᾿ ’ὔ σι “ ι) ’ ΚΕ . “ἃ ς 

οἴεται δὲ καὶ ἀναπαύεσθαι χρῆναι, ὅταν ἀφίκηται ἔνθ᾽ ἄν ὡρ- 
’ χ Α ὃ ’ εἰ ὃ - Α Α θ᾽ “- “ δὲ ΄- 

μημένος ἣ καὶ ιαπράξηται ἃ ὁεῖ καὶ τοὺς μεθ᾽ αὑτοῦ δὲ ταῦτα 
᾿, 9 ἃ ι Ἂι ὦ ᾽ , . ’ 

εἴθικεν. ἐπίσταται δὲ καὶ ὅταν ἐπιπονήσαντες ἀγαθόν τι 
’ ς “ 9 “- Ν ᾽ "5 “ 

πράξωσιν οἱ στρατιῶται, ἐκπλῆσαι τὰς γνώμας αὐτῶν" ὦστε 
Α τὸ ’ « 9 νὦ “ δ΄ ᾿] “- ; 

καὶ τοῦτο μεμαθήκασι παντες οἱ μετ΄ αὐτοῦ, ὃτι ἐκ τῶν πόνων 
ι κ᾿ ᾿ ἢ ᾿ 4 09 ’ ’, Ἂν Κ Ὁ ᾿ - 

τόκαὶ τὰ μαλακὰ γίγνεται. καὶ μὴν ἐγκρατέστατός γ᾽ ἐστὶν ὧν 
" Α ,] ΄“ Α Ἁ “ ὃ αν κα “ δὲ ὃ ," ΄- ς 

ἐγὼ οἶδα τῶν περὶ τὸ σῶμα ἡδονῶν᾽ ὥστε οὐδε θιὰ ταῦτα ἀσχο- 
’ “᾿ Ἁ κ , 3 κ Ν ὃ ’ ς κ᾿ 3 

λίαν ἔχει τὸ μὴ πράττειν ἀεὶ τὸ ὁεόμενον. ὑμεῖς οὖν σκε- 
’ 7 Ἁ 9 Α “ ς -“ ’ «ς “ 

ψάμενοι εἴπατε πρὸς ἐμὲ, ὠὡσπερ ὑμῖν προσήκει, ὁποῖα δυνή- 
’ κ ; ’ 

σεσθὲ τε καὶ μέλλετε ποιήσειν. 

17 [5] 
᾿ ΄“-“ δ ε Α ’ ᾽ Ἂ ᾿] Ε 

ὋὉ μὲν ταῦτ᾽ εἶπεν. οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι τότε μὲν ἀνεβά- 
Α 9 ᾿ς ᾿ “ ἊΝ ε ᾿ς Ἁ “ ’ ’ 

λοντο τὴν ἀποκρισιν᾽ τῇ ὁ ὑστεραίᾳ καὶ τῇ τρίτη λογισάμενοι 
’ Ἄ. ἂνἪὄ , “ Ἵ “- Ω γος ἄς Ἁ "λῦ ὃ 

τάς τ᾽ ἔξω μόρας ὅσαι αὐτοῖς εἰεν καὶ τὰς περὶ Δακεδαίμονα 
Α Ἁ ΕΣ “- Ἄ. ’ ’ Ἁ Ν Α Α « , 

πρὸς τὰς ἔξω τῶν ᾿Αθηναίων τριήρεις καὶ τὸν προς τοὺς ὁμόρους 
9 ’ 4 3 ΄“ ’ " δ ’ Α 

πόλεμον, ἀπεκρίναντο ὃτι ἐν τῷ παρόντι οὐκ ἂν δύναιντο ἱκανὴν 
᾿] “ 9 ’ 9 ’ ς 5 ς ’ ’ ς᾽ Ἁ 

αὐτῷ ἐκπέμψαι ἐπικουρίαν, ἀλλ᾽ ἀπιόντα συντίθεσθαι αὐτὸν 

Ἰοτηοβίῃ. σοηΐγα ΜΙαϊάτη Ρ. 542: Καὶ 
τὴν ἀναιδῆ γνώμην ἐνέπλησεν αὐτοῦ. 
γαυϊραίστηῃ ἀοἔθηαϊ: ΠοθθοΚ. δὰ Ῥηγυγ- 
πΙσἤυχη Ρ. οό. 5ΟΗΝ,. 
τὰμαλακὰ ] ἴῃ ἀἸοῖο ἘΡΙΟΠΆγΙηὶ Οοτη- 

τηρηΐ. 2,1, 20: Μὴ τὰ μαλακὰ μῶσο, 
μὴ τὰ ΒΕΤΣ ἔχης. ὅΟΗΝ. 

τό. διὰ ταῦτα Ὁ] 8Δη διὰ ταύτας 
βου ρβετῖῦ Χθηορῇ. 5ΟΗΝ. Νοπορυβ. 

τὸ μὴ πράττεινὶ τὸ μὴ εἰς τὸ 
πράττειν Β.Ο. 0 .ἘΠΠν,, οὔ ΟΥΉΪ580 Δ] [θΤῸ 
τὸ, Ε, ε 1. αὖ ΟΡΙπΟΙ, ΜΑ]οἸκ Δ 8 : 

15: ὅτι οἵη. Β. 
ἔσται ῥώμην] ῥ Γι ν ἔσται). 
οὕτω] οὕτως 
ἐπιχειρεῖ) Βην ὐδημμν Υ;: 
ἀφαμαρτάνει Β.(..Ε. ΗΝ. Οε- 

[61] ἀφαμαρτάνειν. ““(οπῇ. Ογτορ. 3;,1. 
190.᾽ 5ΟΗΝ. 

νυκτὶ δίθρμδπαβ. ΤΑΌΤῚ νυκτός. 
ὅσαπερ) ΤΡ τὶ ἅ ἅπερ. ΟΥτορ. 1,5»12: 

Νυκτὶ μὲν δήπου ὅ ὅσαπερ οἱ ἄλλοι ἡμέρᾳ 
δύναισθ'᾽ ἂν χρῆσθαι. ΑΒ6ΒΙ]. 6, ὅ: 

’ 

Νυκτὶ μὲν ὅσαπερ ἡμέρᾳ ἐχρῆτο, ἡμέρᾳ 
δὲ ὅσαπερ νυκτί. 

πονεῖσθαι ποιεῖσθαι Β.}).Η..1. 
ὡρμημένος Β.0.Ε. Ομει. ὁρμώμενος. 
μεθ᾽ αὑτοῦ Β. (Οὐδίοι! μετ᾽ αὐτοῦ. 
ταῦτα οα. ΜοΙΊ, ἰδοοπία Ὗ, 
ἐπιπονήσαντες  ἈΕΙΡΌΘΡΙ. Το αθτη. 

2, 5: Νομίζων τοὺς οὕτω παιδευομένους 
μᾶλλον μὲν ἂν δύνασθαι, εἰ δεήσειεν, 
ἀσιτήσαντας ἐπιπονῆσαι. Οοηΐ. ΟΥΤΟΡ. 
ἘΠ ΡΥ ΚΦΘΝΝ: 

ἐκπλῆσαι) Βτοάδοιιβ Ἔπηθπαδθαΐ ἐμ- 
πλῆσαι. δὶς ἴῃ ΑΔΒ ΑΒ 1,7, 1: ὋὉ δὲ 
ἐμπιπλὰς ἁπάντων τὴν γνώμην ἀπέπεμπε. 

“ῬΔΌ]1Ο ΑΠΠον ΜΆ. αὐθιίο." (Οὐδίοσὶ 
εἰς τὸ μὴ πράττειν. 1)ε]Θν] εἰς τό. 
“ΑἸ]ῖὰ βίγαοίαγα οϑῦ (ὐμημηθηΐ. 1, 2, 
ΤῊ γτορΡ. ΘΛ; 35...» 2 ΘΥΙΙ 
νἱαθ ΠΕΣ ΤῊΣ » ΒΟΗΝ. 

δεόμενον Β.).Η... Οἰοτ δέον. 
οὖν] μὲν οὖν Ἡ.. 
εἴπατε] εἰπε τα Ἐ᾿. 
1. ἀνεβάλοντο Ν'΄. Οεῦ. ἀνεβάλλοντο. 
καὶ τῇ τρίτῃ] καὶ τρίτῃ Β. 
τὰς ἔξω] τὰς ἘἈαμάμη, (5... 4. .62) 

ΡΙΌΥρΕΙΒ. 
αὐτῷ] ἑαυτῷ 
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πὰ “ ’ »᾿ , ῃ κ᾿ ᾿ κι "τ , 
ἐκέλευον ὁπὴ δύναιτο ἄριστα τὰ τε εαυτοῦ καὶ τὰ τῆς πόλεως. 

- Α « ’ “ ; 9 “΄- 

18 κἀκεῖνος μέντοι ἐπαινέσας τὴν ἁπλότητα τῆς πόλεως ἀπῆλθε. [6] 
»“"-.- »"» -" ’ 

καὶ τὴν μὲν ἀκρόπολιν τῶν Φαρσαλίων ἐδεῖτο τοῦ ᾿Ιάσονος μὴ 
“. , - ’ 

ἀναγκάσαι αὐτὸν παραδοῦναι, ὅπως τοῖς παρακαταθεμένοις 
“ “- ’ 

διασώζη" τοὺς δὲ αὑτοῦ παῖδας ἔδωκεν ὁμήρους, ὑποσχόμενος 
΄“Φ “ Α Ἁ 

αὐτῷ τήν τε πόλιν πείσας ἑκοῦσαν σύμμαχον ποιήσειν καὶ ταγὸν 
; 9 ’ ς .] Ν Ἁ “᾿) 9 ’ 

συγκαταστήσειν αὐτὸν. ὡς δὲ τὰ πιστὰ ἔδοσαν ἀλλήλοις, 
’ ' Α Α Υ͂ 

εὐθὺς μὲν οἱ Φαρσάλιοι εἰρήνην ἦγον, ταχὺ δὲ ὁ ᾿Ιάσων ὁμολο- 
“-ι “-ὄ ᾿ ’ Α 

τ9 γουμένως ταγὸς τῶν Θετταλῶν καθειστήκει. ἐπεί γε μὴν [5] 
Γ᾿ ε , ως Ε;, ὧν Ἷλ, ὃ 4’ 
ἐτάγευσε, διέταξεν ἱππικόν τε ὅσον ἑκαστη πόλις δυνατὴ ἣν 

“-. - Α Α “- 

παρέχειν καὶ ὁπλιτικόν. καὶ ἐγένοντο αὐτῷ ἱππεῖς μὲν σὺν τοῖς 
- κ ’ 

συμμάχοις πλείους ἢ ὀκτακισχίλιοι, ὁπλῖται δὲ ἐλογίσθησαν 
Α Ἁ Ἁ [ 

οὐκ ἐλάττους δισμυρίων, πελταστικὸν γε μὴν ἱκανὸν πρὸς πάντας 
ο ’ὔ’ " “Ρ Ε. Ἁ ἊΝ ’ ιὗ ἈΝ ’ 

ἀνθρώπους ἀντιταχθῆναι" ἔργον γὰρ ἐκείνων γε καὶ τὰς πόλεις 
΄-“ -“ Α “-“ ΄Ὧἣ Α ᾿, ’ 

ἀριθμῆσαι. προεῖπε δὲ τοῖς περιοίκοις πᾶσι καὶ τὸν φόρον 
Ἂ “κ ’ ’  ᾿ ’ Α κι ι « 
ὥσπερ ἐπὶ Σκόπα τεταγμένος ἣν φέρειν. καὶ ταῦτα μὲν οὕτως 
93 , ᾿ 9 εὖ δὲ ’ 9 ’ ΜΨ ΕῚ 4 Α μἱ ἢ , 

ἐπεραίνετο" ἐγὼ δὲ παλιν ἐπάνειμι, ὅθεν εἰς τὰς περὶ ᾿Ιασονος 
’ ’ 

πράξεις ἐξέβην. 

ςε Α Α ’ 3 ς ’ ;᾽ 9 

Οἱὲ μὲν γὰρ Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ σύμμαχοι συνελέγοντο εἰς 
Ἁ ’ ε Α “-“ " ’ ᾿] 3 ιν, "Ὲ . 

τους Φωκέας, οι δὲ Θηβαῖοι αναχωρησᾶντες εἰς Τὴν αὐτῶν 3274 

18, ἐδέετο] Οὐπὶ ὙΥ εἰβκιο Αἰσατα 
ξουτήδτη ἐδεῖτο τϑϑύϊιὶ. Οοηΐ, ΓΟΌΘοΚ. 
δα ῬΗγγηϊσῃυτη Ρ. 220 βοα4ᾳ. ΟΗΝ. 
ΘΟΠοοίουὶ 8] οσασπαιιθ ἡπα]οίατη [8118 
δρυὰ Αἰοοβ ἀοίοπαθηζατη ποῖδν! 
οἴϊαια δα 168. ίθρῃδηὶ ν. Δέω Ρ. 
1058 Α.Β. 

αὑτοῦ 1). τηᾶπα βθοιπᾶδ, αὐτοῦ Β. 
Οδίθυὶ ἑαυτοῦ. 
πείσας ἑκοῦσαν] Ἀεοῖε ἀοίοπαϊ Καρ- 
ῬΘΠὰ5 8]1αὔο Ιοοο Απαῦ. 5.1, 14: Τὰς 
δὲ πόλεις ἑκούσας ἔπεισε ποιεῖν τὰς 
ὁδούς. Οὐτητηθηΐ. 2, 1,13. (6 νἱ δᾶ- 
ΠΙΡεῖ : Ἕως ἂν πείσωσιν ἑλέσθαι δου- 
λεύειν ἀντὶ τοῦ πολεμεῖν τοῖς κρείττο- 
σιν. ὅ0ΗΝ,. 

ἔδοσαν] ἔδωσαν Ὁ. 
ὁμολογουμένως] ὁμολογουμένων (Ὁ. 
Θετταλῶν (ὐ. Οδἴοιϊ! Θεσσαλῶν. 
καθειστήκει] καθειστήκη Εἰ. 
το. δὲ Β.Ὁ.. Οίοι δὲ καὶ. 
πᾶσι καὶ Β.).Ε.1. Οἴει! πᾶσι. 
ὥσπερ] ΜαΙρὸ ]μροποῖαν. ὅσπερ. 
Σκόπα] ϑοοραιη 'ΤἬΘββαϊιιμη, ἃ ὅ“1- 

τηοηϊᾶθ νιοΐογοι ἰαπἀαίαση, ποσγιπέ 
ΟἸΏΠ65. Νέβο Ζάβοη ἔαϊϊ ἃ Π {6 Ὑ15 811- 
δη5. Ηδρυϊ δηΐτα βθοῦυτῃ (ἀουρίδτη 
Τιϑοπίίπιιη, Ῥαιβαπία ἰθϑίθ ὦ, 17, 9 
ΤΌΙ βθῃηθπὶ (ΔοΥρΊΔ τ ̓ πνθη15 ἰβοογαΐθβ 
Δ 11556 αἸοισαΣ ἃ ΟἿΘΘΓΌΠΘ ἴῃ ΟΥ̓αίΟΥΘ 
α. 52. Δα 4“480η15 ΠΡ γοὸ5 δχϑίαξ θρὶ- 
βίοϊα ϑοουδβ ᾿ηγιΐαῦ!, αὖ ἢΠπιὸ σϑηϊγοῖ 
ΘΟΒΟΩῸΒ ουππαϊγοῖ. 1)6 ὅσορα ΟΡ Οβῖι5 
αἸεύατα δα Αὐἱβίοίθ!β ῬοΟ 1Ο. 5, 5.» 7. 
οὔ ἴῃ Αἀάθπαϊβ. ΒΟῊΝ. 

τὰς περὶ ᾿Ιάσονος πράξεις) Τα. 2, 
6: Τοῖς δ᾽ ᾿Αθηναίοις ἠγγέλθη εὐθὺς τὰ 
περὶ τῶν Πλαταιῶν γεγενημένα" 6, 88 : 
᾿Εφοβεῖτο γὰρ αὐτοὺς διὰ τὴν περὶ τῶν 
Μαντινικῶν πρᾶξιν. ἸΙοάοΥ. 5, 85: 
Εἴρηται ἡμῖν καὶ ἐν ταῖς περὶ Ἡρακλέους 
πράξεσι τὰ κατὰ τὴν Ἰβηρίαν ὄρη. Αρυὰ 
αᾳθη 10, 35» σΘΠΙΙν ΠΏ Ομ δΔΟΟοιι88- 
ὕπνο σοπ]αηρτιηΐ ΠὈ1]. 

Ἰάσονος] ᾿Ιάσωνος Β. 
1. Φωκέας) Οὐπίϊπιιαῦ ΠΑΥΤΔΙΙΟΠΘ ΠῚ 

Ἱποορίαιη 6,1,1. 5ΟΗΝ. 
αὑτῶν) ἑαυτῶν . αὐτῶν Β..Εἰ. 
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ἐφύλαττον τὰς εἰσβολάς. οἱ δ᾽ ̓ Αθηναῖοι, αὐξανομένους μὲν ὁρῶν- 

τες διὰ σφᾶς τοὺς Θηβαίους, χρήματα τε οὐ συμβαλλομένους εἰς 
Χ ᾿ ΠΣ Ἢ κι . , ᾿ . α κ 

το ναῦυτικον., αὑὐτοι οε αἀποκναίιομενοι Και χρβρηματων εἰσφοραῖς και 

ληστείαις ἐξ Αἰγίνης καὶ φυλακαῖς τῆς χώρας, ἐπεθύμησαν παύ- 

σασθαι τοῦ πολέμου, καὶ πέμψαντες πρέσβεις εἰς Λακεδαίμονα 
᾿] 3 ’ 

εἰρήνην ἐποιήσαντο. 

Εὐὐθὺς δ᾽ ἐκεῖθεν δύο τῶν πρέσβεων πλεύσαντες κατὰ δόγμα 

τῆς πόλεως εἶπον τῷ Τιμοθέῳ ἀποπλεῖν οἴκαδε ὡς εἰρήνης 
“᾿. ’ 

οὔσης" ὁ δ᾽ ἅμα ἀποπλέων τοὺς τῶν “Ζακυνθίων φυγάδας ἀπε- 

[2] 

4 βίβασεν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν. ἐπεὶ δὲ οἱ ἐκ τῆς πόλεως Ζα- Α.6. 
Ἁ γυ 

κύνθιοι πέμψαντες προς τοὺς Λακεδαιμονίους ἔλεγον οἷα πε- 

πονθότες εἶεν ὑπὸ τοῦ 'Γιμοθέου, εὐθὺς οἱ Λακεδαιμόνιοι ἀδικεῖν 
ε “- ι 54. ἢ ᾿ ᾿ , ’ 

“ΓΕ γουντο τους θηναίους καὶ ναυτικὸν παλιν κατεσκεύαζον 

ἐφύλαττον] ΓΔὈΥῚ ἐφύλασσον. 
χρήματά τε] χρήματά (8169) Β. 
συμβαλλομένους] συλλαμβανομένους 

Α.Ο. ΑΙά., οονσθηίθ 1. ““Θυἱὰ 5}, 
πὲ 6]]Πρ65 ΘΧ 115 486 ΒΌΡΓα δα 5, 4, 34. 
αἰβραίανι. Ηπο τϑϑροχιΐ ΑΥΊΒΌα65 
Οταΐ, Πμραοίτοα νΟ]. 2. Ρ. οϑ : Πόσα 
χρήματα καταβαλόντες ὑμῖν δὰ Αθηναίοις) 
Θηβαῖοι τὴν συμμαχίαν εὕροντο; εὐ- 
ἥμει, φαίητ᾽ ἃ ἂν, ἡμῖν Θηβαῖοι; ; πόθεν; 

ἢ τί; τίνες δ᾽ ἕτεροι; 50ΗΝ, 
λῃστείαις ἐξ Αἰγίνης] Ν1ᾶΘ ΒαρΓα 5, 

ΤΉ ΞΟΗΝ. 
εἰρήνην ἐποιήσαντο ] [)6 [ιὰς Πιοάοτιιβ 

ΠΙτιοΣ ἐδς ἦν Λακεδαιμόνιοι μὲν «γὰρ καὶ 
᾿Αθηναῖοι διὰ παντὸς περὶ τῆς ἡγεμονίας 
διαφιλοτιμούμενοι “παρεχώρουν ἀλλή- 
λοις, οἱ μὲν κατὰ γῆν, οἱ δὲ κατὰ θάλατ- 
ταν ἀρχῆς ἄξιοι κρινόμενοι. τὶ] σοτηρᾶ- 
Τανὶῦ Υ̓ 6ββϑιηρ, Ἰοοῦμη ΝΡΟΙΒ. ἴῃ 
'ΤΙτηοίῃθο ο. 2. Θμο βαοίο 1μαοοαςηιοηῖὲ 
αὁ αὐμζηα οοπέοηἑίοηο αἰοοἐϊέογινέ, δὲ 
δα δροηέθ Αἰμοηοηδέδιι5 ἡηυρογ, ηϊα- 
γῆν ργποϊραΐιην οοποοϑϑογηΐ, ρα- 
Θθηιαι6 [5 οσοπιοἰϊἐϊοηῖδϑιι5 σοη δέ {ιμογιέ, 
μέ Αἰποιγυθηδοα ηναγὶδ αἴἰμσ05 οϑϑθηΐ. 
Αἀα! α6 ἃγὰ ρϑοῖβ ρα ]166 ἴατη βίαϊιζα, 
ΠΌΔΙ, ΙΠ ΔΠ ΘΙ 115 ΓΘΙΩΡῈ5 811} σοη ογηΐ. 
Ἐοίονί υὐτασηααθ Ἰοσῦτη Ν᾽ Θββοὶηρ'. δὰ 
ΟἸγτΩΡΙ 8418 ΤΟΙ. Δηπτ 2. ΘΗΝ, 

ἐποιήσαντο] ἐπονήσαντο ῬΓ. Β. 

2. δ᾽ ἅμα Β.6, δὲ ἅμα Ἐ. δ᾽ ἅμ᾽ ἘΞ. 
Οὐδΐϑυι δ᾽ ἅμ᾽. 

Ζακυνθίων φυγάδας Ἐχϑ0}165 1Ππ|6]- 
Τρ, 4] ἃ οἰνθα5, ἔανθηίθιι5. Το τι5 
ΤΔΟΘαἀθοη που δὲ ΒΕ ΠΊΤηἃ ΤΟΓΊΓῚ 
ῬΟΟ 15, οἦθοῦϊ ογαηΐ, 564 στβοθρ ἃ 1Ὶ1- 

τποίημθο οδὖ θχροϑιθ ἴῃ 1ηδβι118, Ιοοὸ 
τη ηϊΐο ᾿χία τπᾶγθ Οσοιιραΐο, ΘΧουΓ- 
ΒΙΟΠΙθτι5 1Π46 νοχαῦδηΐ ᾿Π60]88 ὉΓΡ]5. 
Οἴνθβ οὕτῃ ΔΧΊ τη ἃ Τ᾿, ΟΘδοιΠ Οἢ1185 
Ῥοίθγθηΐ, ΘΧΒ]65 νΘΓῸ θἰϊδπη ἢ] Ἰοραίοϑ 
ΑὐΠποπδ5 τηϊ ογθηΐ, ΓΔορἀδριη η]], π] 
ΑΥΠΘΏΙΘη865 ΘΧΘΌ]Πη ρΑΥ 5 ἔανθη- 
[65 νἹἀουιιηῦ, πᾶν 6525 ἀπορ Αὐϊβίοοσαίθ 
ΔΌΧΙΠΟ τηϊβουιηΐῦ ΖΘΟΥΠΓΠ115. [08 ΤΟΙῚ 
Πᾶς βἰβύ ΠΙΟάοΓ5 15» 45. [ἀ6πὶ 
1θιάθιη παυγαῦ 1,ΟΘ δ ΠΠΟΏ]ΟΒ, ΟΠ ἃ 
ΡῬαγΐθ οἰν πὶ (ὐΟΓΟΥΥΘΘΟΙΊΙΏ, 10515 ἴδ- 
γϑηΐθ, 1ῃ ΒΕ 514 1τιπὶ νοσδίϊ θϑϑθηΐ, τηϊ- 
51586 ΔΌΧΙΠΟ Πᾶν 65 22, ρτϑίθοίο ΑἸ]οϊα δ, 
Βι πη ]δηΐθ ΠᾶνΘ8 86 ἰδία 1 1Ο1]Π18 1 
ἀαοογα: ΑἸΠΘμΊθη868 σοηΐγα ΖϑΟΥ [115 
ἀπορθιη ἀθαϊββθ Οἰββίοϊθγη, (ὐουουσϑοὶβ 
ΨΘΙῸ 1118, αἱ 80 Ἰρβούαση Ὀδ θτι5 
βίδθδηΐ, 5 05161α πᾶνδ]1ὰ ΘΟΙΊΡΆΓΑΒ56 
Ἰηΐο τη. ο. 46. οῖπαδ ο. 47. ἰταάιϊὶ 
ΤΟΘαφοηοηϊοβ Μηπδϑῖρρατη ἀποθπη 
(στρατηγὸν) τηΐΒῖ5586. ἴῃ ἸηΒ.]Δτὴ (ὐοΥ- 
ΟΥ̓ΤΆΤῚ ΟὈΠῚ ΓΠΊΓΘΙΏΙ 115 65. οὗ Π2]]ΠΠ1}0118 
1500, 40] ΘΧΒΌΪ65. ΠΔΥ]θῈ15 Γϑοθρίοβ 1ἢ 
Ῥδίχτ απ, Βο] τὴ τοϑύαϊ!. ΠΊης ἀρραγοί 
Ῥγοσα Βα 5ι61α [ΔΟΘα ΘΟ ΠΟΠ]ΟΓΙΗ, 
ἄποο Ατϊβδίοογαΐα οὗ Α]οιάδ τηΐϊββα Ζα- 
ΟΥ̓ΠΕΠ115 οἵ (ΟΥΟΥΤ 8615, ΟἹΉ]581586 Χθμο- 
Ῥῃοπίθμῃ ὈΓθν δῦ οαββα. ΘΗΝ. 

ΚΤ 

ἀπεβίβασεν]) ἀπεβίβασεν Ν. 
8. πόλεως Β.).Ε.1. Οδἴουι χώρας. 
κατεσκεύαζον Β.Ὁ.}).Ε,. ατεσκεύαζον 

Ἐς, (Οεἰοι! παρεσκεύαζον. ““ (δίογατα 
ἢδος δα νϑΥ ΔΠΠ1 ΧϑπορΠοηΐεὶ οῷ᾽ ρου - 
ὉΠΏΘΙΘ τποηϊῦ Μίδηβο ραγίθ νο]. 2, 
αι, Ὁ. ε τ ΘΕΙ͂Ν, 

373. 
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, , ς διῶορ “- “5 3 δι “ΡΤ Τὰν ὃ ᾿ 

καὶ συνετάττοντο εἰς ἑξήκοντα ναῦς ἀπ᾿ αὐτῆς τε τῆς Δακεῦθαι- 

μονος καὶ Κορίνθου καὶ Λευκάδος καὶ ᾿Αμβρακίας καὶ "λιδος 

καὶ Ζακύνθου καὶ ᾿Αχαΐας καὶ ᾿Επιδαύρου καὶ Τροιζῆνος καὶ 
’ 

Α' Ἑρμιόνος καὶ ᾿Αλιέων. ἐπιστήσαντες δὲ ναύαρχον Μνάσιππον [3] 
“. - ΄“ ἤ 

ἐκέλευον τῶν τε ἄλλων ἐπιμελεῖσθαι τῶν κατ᾽ ἐκείνην τὴν θά- 

λατταν καὶ στρατεύειν ἐπὶ Κέρκυραν. ἔπεμψαν δὲ καὶ πρὸς 

Διονύσιον διδάσκοντες ὡς καὶ ἐκείνῳ χρήσιμον εἴη τὴν Κέρκυραν 
Ἁ νι ἢ 9 , ᾿ Α ς Α Α ῇ Ε Ἁ 

5 μὴ ὑπ᾽ ᾿Αθηναίοις εἶναι. καὶ ὁ μὲν δὴ Μνάσιππος, ἐπεὶ συνε- 
΄ Φ' Α 

λέγη αὐτῷ τὸ ναυτικὸν, ἔπλευσεν εἰς τὴν Κέρκυραν" εἶχε δὲ καὶ 
’ Α “- 9 ’ 3 3 ΄ 

μισθοφόρους σὺν τοῖς εκ Λακεδαίμονος μετ᾽ αὐτοῦ στρατευο- 
Α 

6 μένοις οὐκ ἐλάττους χιλίων καὶ πεντακοσίων. ἐπεὶ δὲ ἀπέβη, [4 μ Χ 3 
““ ι Α ’ ᾿ 

ἐκράτει τε τῆς γῆς καὶ ἐδήου ἐξειργασμένην μὲν παγκάλως καὶ 

πεφυτευμένην τὴν χώραν, μεγαλοπρεπεῖς δὲ οἰκήσεις καὶ οἰνῶνας 
ς΄. --Ο , ἣ 

κατεσκευασμένους ἐπὶ τῶν ἀγρῶν' ὥστ᾽ ἔφασαν τοὺς στρατιώ- 
ΟῚ “-- “κι ᾿] “Ἢ δ΄ τ ᾿] τὶ ’ὔ " ᾿ ᾿] 

τας εἰς τοῦτο τρυφῆς ἐλθεῖν ὥστ᾽ οὐκ ἐθέλειν πίνειν, εἰ μὴ ἂν- 

θοσμίας εἴη. καὶ ἀνδράποδα δὲ καὶ βοσκήματα πάμπολλα 
ς ! 3 “ Ψ “ ϑ, Α ’ »“". 

7ηλίισκετὸ εκ τῶν ἀγρῶν. ἔπειτα δὲ κατεστρατοπεδεύσατο τῷ [5] 
Α Γι τ κ᾿ ’ “5 ’ὔ “ ’ Φ ’ ὃ Α 

μεν πεζῷ ἐπὶ λόφῳ ἀπέχοντι τῆς πόλεως ὡς πέντε στάθια, πρὸ 
“ ’ » “ ο ’ὔ Ε ΄ 3 ιν Α Ἂ 

τῆς χώρας ὄντι, ὅπως ἀποτέμνοιτο ἐντεῦθεν, εἰ τις ἐπὶ τὴν χώ- 

ραν τῶν ἹΚερκυραίων ἐξίοι: τὸ δὲ ναυτικὸν εἰς τἀπὶ θάτερα τῆς 

συνετάττοντο] (ὐοηΐ. δα 5, 2, 7. οἷ 
ἘΠ Δ ΖΟΟΒΘΠΙΝ, 

᾿Αμβρακίας] ᾿Αμβρακίτιδας Ἧ. 
Ἑρμιόνος νῈ] ρμίονος Β.Ο.Π.Ε.. Ὁ, 

(ὐείου Ἑρμιόνης. ““ΠΙμπά Θαυϊάρτχῃ ρῥτο- 
ῬΑ], ΟΠ ΔΙῚ [ΟΥΤ ἃ ΔΗ ΓΙ ΌΪΟΙ ΠΟΠΊΪΠΪΒ 
6886 νἹοίαγ. Οοηΐ. αΠη. δα Ραυβα- 
ὨΪΆΙῚ 2, 34 ΘΧΙΓ. Ρ. 1902. 5ΟΗΝ. 

“Αλιέων] ΠΟΥ Ια 65. οὔϊατη 2, ρΡό. 
ΨΊΟΪηΔ5 ΠΟΙΠΊΪηδῦ [ουγαθ, ΓΥΟΘΖΘΗΪΔΙΏ, 
Ἡουμ]οηΐδπ καὶ τὴν ᾿Αλιάδα. Μαι- 
ὉἸπ] ΠΏ 6586 ΟρΡΡΙα]τπη ῬΘΙΟΡΟΠΠΘΒῚ 
Δηΐ6 51 Πτ1Π ΑὙΤΡΌΪ]Ι τι σΟΠ Τα ΘΡΊΡΠΟΗ 
οὐ Μρϑίοῃ ᾿πϑι1α5 βιθπιη, οχ ΓΑ θΟΠ6 
8. Ρ. 373. ϑίθβρμαπο Βγζαῃῦ. οἱ 1)10ὸ- 
ΑΟΓῸ 11, 78. οἵ Ποιηθη ἃ ῬΒΟΔ[ΟΥΊΙΠῚ 
101 μα πα ΠαπιθΓΟ ΔΟΟΘΡ 886, αο- 
σοῦ Μογιιβ. Οοηΐ. ϑαρῖα 4, 2, τύ. 
5ΟΗΝ. 

4. Κέρκυραν) ὅ6Π0]. Ἰλοππ δίῃ. δα 
Ρ. 598,2: Ὁ γενόμενος περὶ Κέρκυραν 
ἐρδχομον) οὗ καὶ μέμνηται Ξενοφῶν ἐν 
τ ζ (51ο) τῶν Ἑλληνικῶν. 

5. τὸ ναυτικὸν Β.Ο.Π ἘΤΟΝ, Οδίουι 
τὸ στράτευμα τὸ ναυτικόν. ““ΟΠΊΠ65 
801 ]Π1οθῦ σΟΡΙΘ Πᾶν] θιι8 ἱτηροβιΐθο ἢϊς 

ΒΙΠῚ.] ΠΟΙΠΙ ΘΠ ; ἀοηα8 ὃ. 7. Ρ6- 
(ΘΒΌΓ65 ΠΟΡΙξ8, τὸ πεζὸν, οὖ πδιιίϊοξθ, τὸ 
ναυτικὸν, αἸΒΠρταηΐαγ.᾽" 5ΟΌΗΝ, 

στρατευομένοις] στρατευομένους (Ὁ. 
ΑἸΙα., σοττιρθηίθ 1. “1 Ὠυ͵ΏΘΓ͵Ο τη]- 
Ἰαπὶ Ρ]ᾶπ6 σοηβοηί ΠΙοάουτιβ.᾽ἢ 
5ΟΗΝ. 

6. οἰνῶνας) (6115 νἱπαῦῖαβ ᾿ηΐογ- 
Ῥιδίαϊα χ. ἢ.1. ῬοΙαχ ὁ, 18: 9. 40. 
᾿ηοηθηΐθ Μοῖο. πο ρΡεγποα νἱ- 
αφηΐαν ἀμφορεῖς Κερκυραϊκοὶ, αιο5 ἴῃ 
Θιηρουο ΓΑ ατηϊοο Μοηζογατη νϑπαὶ- 
ἴο5 [1556 παγτγαΐῦ διιοίου ΜΊσΔὉ1]. Νατγ- 
γαΐ. ΘΔΡ. 111, Ὁ. 225. «66. ΒΘΟῖττα. 
Ιη4ς Ἠδβυομῖαβ : Κερκυραῖοι ἀμφο- 
ρεῖς, τὰ ᾿Αδριανὰ κεράμια. ΒΟΉΝ. 

ἔχουσαν Ῥοϑβί κατεσκευασμένους ΟΠΊ. 
Β.Ο...Ε.1.ν. 

ἀγρῶν] ἀνδρῶν Τ᾿. 
7. τῷ μὲν Β. Οὐεἴοτι! τῷ. 
λόφῳ] Ἰιοάοτιιβ αἰΐ: ᾿Ενίκησε δὲ 

καὶ πεζῇ τοὺς ἐν τῇ γῇ λόφον τινὰ κα- 
τειλημμένους. 5Ο0Η 

ὄντι] ὁ ὄντος Β. 
τῶν Κερκυραίων) Κερκυραίων Υ. 
ἐξίοι Β.Ο..Ὲ}.1.1. Οὐδίθειϊ ἐσίοι. 
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, ΄ » » 3.0. γι Ν ’ 
πόλεως κατεστρατοπέδευσεν, ἔνθεν ᾧετ᾽ ἂν τὰ προσπλέοντα 

Α , Α , Ἀ Α ’ ΟὟ. " ΄ 

καὶ προαισθανεσθαι καὶ διακωλύειν. προς δὲ τούτοις καὶ ἐπὶ τῷ 

ϑλιμένι, ὁπότε μὴ χειμὼν κωλύοι, ἐφώρμει. ἐπολιόρκει μὲν δὴ [6] 
“΄᾿ Ἁ ’ 9 Α .] ε - 9 " ΄ ΄. “.κ 

οὕτω τὴν πόλιν. ἐπεὶ δὲ οἱ Κερκυραῖοι ἐκ μὲν τῆς γῆς οὐδὲν 

ἐλάμβανον διὰ τὸ κρατεῖσθαι κατὰ γῆν; κατὰ θάλατταν δὲ 
νιν ο ’ " - Α Ἁ - 5 ““ἝὟ,. 9 , 

οὐδὲν εἰσήγετο αὐτοῖς διὰ τὸ ναυκρατεῖσθαι, ἐν πολλῇ ἀπορίᾳ 

ἦσαν" καὶ πέμποντες πρὸς τοὺς ᾿Αθηναίους βοηθεῖν τε ἐδέοντο 

καὶ ἐδίδασκον ὡς μέγα μὲν ἀγαθὸν ἀποβάλοιεν ἂν, εἰ Κερκύρας 

στερηθεῖεν, τοῖς δὲ πολεμίοις μεγάλην ἂν ἰσχὺν προσβάλοιεν" 

ἐξ οὐδεμιᾶς γὰρ πόλεως πλήν γε ᾿Αθηνῶν οὔτε ναῦς οὔτε χρή- 

ματα πλείονα ἄν γενέσθαι. ἔτι δὲ κεῖσθαι τὴν Κέρκυραν ἐν 
γΩ κ ΄- -“ ’ Ἁ “ ᾿ 

καλῴ μεν τοῦ Κορινθιακοῦ κόλπου καὶ τῶν πόλεων αἱ ἐπὶ 
΄“- 9 ΄“- Α “ Α Α ’ 

τοῦτον καθήκουσιν, ἐν καλῷ δὲ τοῦ τὴν Λακωνικὴν χώραν 
’ Α “ ΄- 

βλάπτειν, ἐν καλλίστῳ δὲ τῆς τε ἀντιπέραν ᾿Ηπείρου καὶ τοῦ 
Α ’ Υ Α 

ΤΟ εἰς [Πελοπόννησον ἀπὸ “Σικελίας παράπλου. ἀκούσαντες δὲ 
“ 8΄..5 - 9. ’ἢ; 9 .-. 3 ’ “ Α 

ταῦτα οἱ ᾿Αθηναῖοι ἐνόμισαν ἰσχυρως ἐπιμελητέον εἶναι. καὶ 
Ἁ ’ Ἂ" λέ .] ς ’ »᾿ Ν 

ταγον πεμπούυσι τήσικλεα εἰς ἑξακοσίους εχόντα πελταστας. 

ἐπὶ] ἔτι ΑἸΙὰ., οοττὶσεηίθ 1. “1ὴ 
Ῥογίαα (ΤΟΥΤΈΟΥ η ΠᾶνῈ8 ΠΠΔΙΟΥΙ 
σαροσαΐ, ἴτ8ὸ58 ἔἴπρα δἰαρβὰβ (ΟΤΟΥΓοὶ 
1081 σοι θτιββουιιηΐ, δαοίοσο ΠΟ άοτο 
ΕΣ ΞΟΝΝ:;: 

καὶ δηΐθ προαισθάνεσθαι οτη. Ο. 
8. ναυκρατεῖσθαι] ὐυποα ΒΓ ΘΓΙΟΥΕΒ 

οὐαπΐ Πᾶν ΔΙ] θτιΒ ΘΟΡ118. οὖ ΠΠΔΥῚ Θἰ]8 ΠῚ 
ΟὈΒΙἀοθαπίαγσ. ὅΟΗΝ, 

γῆν, κατὰ] γῆν καὶ κατὰ ΚΟΥ͂. 
θάλατταν ἡ. (ὑείετ! θάλασσαν. 
εἰσήγετο] εἰσίετο Υ. 
9. πέμποντες---ἐδέοντο] ΧΘΠΟΡΠΟΙ 

ΒΡΘΔΚΒ ΟἾΪΥ οἵ ΟἿ6 ΘΠ Ραββυ, βθηΐ 
Αἰζου {Π6 (ΟΓΟΥΥθα 5 μα ὈΘΘῃ Γο- 
ἀπορά ἴο στοαΐ αἸβίγοβϑβ ὈγῪ {Π6 οροσὰ- 
[05 οἵ ΜΠδΒΙρριιβ, ἀπ συϑργθβθηΐβ 
{Π15 8 ἴΠ6 ΟσΟδβΊ0η οὗ {Π6 ἄθουββθ ἴῸΓ 
{Π6 δυτηδιηθηΐῦ ἀπΠα ον Τ Ἰηοίποιιβ. Βαΐ 
ΜπδβΙρριιβ σδηποῦ πᾶν θθθη βοηΐ ουΐ 
ΘΑΥΠΘΥ {ΠᾶΠ {Π6 βρυϊηρ οὗ 372; δῃηά 
'“Ιπού θυ νγὰβ τη ΚΙ Πρ ῬΥΘΡΑΓΔΙΟΠΒ 
ἴον ἢϊ8 βχρβαϊποη Ὀοίοσο ΑΡΙ] οὗ {Παΐ 
ὙΘΔΥ, ΠΟΘ Π6 δούμα}]Υ 581164 ἔτο 
Ῥιγοθαβ, 885 Ψ1Π] 6 5ΠΟΥΑΎ γτο]αΐθα. 
(εποβίῃ. ἴῃ ΤΊ ποῖ. ὃ. 7: Μουνυ- 
χιῶνος μηνὸς περὶ ἀναγωγὴν ἤδη ὧν 
ἐν τῷ Πειραιεῖ.) Τ0 15 {Πογοίογα 4080- 
Ἰπιῦο]ν ὨΘΟΘΒΒΑΙῪ 0 ΒΌΡΡΟΒΘ ὕνγο οἵὴ- 
Ῥάβ55168 ἤτοτῇ Οὐτογτα ἰο ΑἴΠθπ5. ΤῊ 
ΒΘΟΟΠα νγὰβ βθηΐ πὸ ἀοιθδί δἰζευ {ΠῸὸ 

ῬΙοοκαάθ μαᾶ Ἰαβϑίθα βοῖηθ {{π|6, ἴο 
Βαβίθῃ {Π6 ῬγΟΙΒθα ΒΘ ΘΙ ΓΒ; δηδ 
οχοιίθα [Π6 ᾿τηραίϊθηοθ οἵ {π6 Α1Π6- 
ΠΙΔΠ5 δῦ {Ππ6 αΠ]δίουυ ργοσθθαϊηρβ οὗ 
Τιμηοίμοαβ. ΤΉΗΙΒΙ ΝΥ Α1,.. Ηββι. 
0}. εἰ, Ῥ: 76, 2 θα. ἃ. 1840, 

πέμποντες] ῬΥΙῸΒ ε οΧ {Π10τ|5 8115 
Το Ὑ15 181 νη 115 [δοΐατῃ ἴῃ Β. 

βοηθεῖν τε Β.1).1.. Οδείοι! βοηθεῖν. 
μέγα---ἀγαθὸν] ἔδαάοηη ἃτρυτηθηΐα 

ΘΧΡΟΒαϊ "ΠΟΥ 1468 1, 96. τηοπθηΐθ 
Μοτο. ὅὉΗΝ. 

ἀποβάλοιεν ἂν Β.}).1.Ν. ἀποβάλ- 
λοιεν (ἡ. (ὑεδίϑυϊ ἀποβάλοιεν. 

προσβάλοιεν Β.Ο.) Ὁ... Οὐείοεϊ 
προσβάλλοιεν. 

᾿Αθηνῶν] [ΑΌΥΊ ᾿Αθηναίων. 
κεῖσθαι οτη. (Ὁ. 
ἐπὶ τοῦτον] ἐπὶ τούτων Εἰ. ἐν τούτῳ, 

οὔ 1ῃ τηᾶγρ', γρ. ἐπὶ τοῦτον, (Ὁ. 
καλλίστῳ καλῷ (Ὁ. 
ἀντιπέραν ͵  ἀντιπέρας Α. ἴῃ Β. ΒΌΡΕΥ 

ρ ΠοΙηρθπαϊαμη 5υ}]1αῦθθ αν, 564 1η- 
νούβαμη. 6 ἔργο ν. 8 1, 7. 

1ο. ταγὸν] τάγην Β. Θυδ ναγϊοίαβ 
νΟσΔ θα] απ ΤΠΪΓ6 ροβιζαση νἱῦ} ἔδοϊΐ 
Βαβρθοίπιη. Στρατηγὸν ΙΟάΟΥΙΒ 15» 
47. Ῥτφοθάθπί ἰσχυρῶς ἐπιμελητέον 
ΠΟΙ ηϊΓοῦ θὔϊατη ταχύ. 

Στησικλέα] Ἰ)ιοάοττιβ Οἰ6βΊοΙθπα αἀπι- 
σοι Ζδουπῦ 18 ΘΧΘΌΪθ 8 ΤηΙΒ811ΠῈ 

[7] 
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: ι 
11 ᾿Αλκέτου δὲ ἐδεήθησαν συνδιαβιβάσαι τούτους. καὶ οὗτοι μὲν 

Ἁ ’ὔ; “ ’ 3. ἣν “ Α [4 

νυκτὸς διακομισθέντες που τῆς χώρας εἰσῆλθον εἰς τὴν πόλιν. 

ἐψηφίσαντο δὲ καὶ ἑξήκοντα ναῦς πληροῦν, Τιμόθεον δ᾽ αὐτῶν 
, Ἁ - 

12 στρατηγὸν ἐχειροτόνησαν. ὁ δ᾽ οὐ δυνάμενος αὐτόθεν τὰς ναῦς 

πληρῶσαι, ἐπὶ νήσων πλεύσας ἐκεῖθεν ἐπειρᾶτο συμπληροῦν, οὐ 
“-" ον ’ “- ΄“΄ 

φαῦλον ἡγούμενος εἶναι ἐπὶ συγκεκροτημενας ναὺς εἰκῇ περι- 

ΠΑΤΤαΐ ΔΈΧΊ]1Ο ο. 46. ἀοἰπαα ροϑῦ πᾶς αὐγὰ αἰ γον ἔτοπη Αἴηθηθ. ὙΠΘΓΘ 
γαΐδτη ΜΙ ΠΔΒΙΡΡΙ Θχρϑαϊμοποη, ΤΠ Ἴτηο- 
{Π6ὶ οπποία!Ποηθπὶ οὖ ΑἰΠΘΗΙ ΘΒ Τη 
Δρραγαΐπιη Ὠδνδίθη ο. 47. δααι: 
Κατὰ δὲ τὸ παρὸν στρατηγὸν ἑλόμενοι 
Κτησικλέα μετὰ στρατιωτῶν πεντακο- 
σίων ἐξέπεμψαν βοηθήσοντα τοῖς Κερ- 
κυραίοις. ππο αἀοιηἊθ οἷαπὶ ποοίαᾳ 
ὌΓΡοΙη (ΟΤΟΥΥΔΙὴ ᾿ΠΡΥΘΒΒΆΠῚ, ΒΘ ΠΠΟΠΘ 
σΟΙηροΒβιΐα οἰνιαπι, τοῦαβαιιθ δα θ6]- 
Ἰυτη ΟΠηθ8 ὈΘη6 ΡῬδγδί!β, 8.010 
ΘΥΆΡ.ΌΟΠΘΙ ἴθοϊββθ 1Π ΟΡρΡαρπδηΐοϑβ 
ΤιΔΟΘαδουηοηῖοβ, θουπηαιιθ ἀποθηΐοϑ 
ΟΟΟΙΑΙΒ58Β6; ὈΓΟΘΪΟ γΘ͵Ὸ ΘΟΠΊΠΊΪ880, 
ΜηδΒΙΡΡυΠῚ οὐ Τη10}}015 ἸΠΓΘΥΘΙΏΪ586 
ΟΡΡΌΡΠδηδ 5, δηΐθα 1 ΔΗρτιΒ[1885 
ΘΟΠΟΪΒΙ15; Ὀ61|10 αθτηση ἴογθ οοη- 
θεοῖο, δανθηῖβ86. ΟσΠπὶ οἾα886. Ιρῃϊογα- 
ἴθι εὖ “Πού πθατη. ὅθϑ: 0115 ἸρὶτΓ 
ἀαποία ροβία οχτηηϊὰ [που αηΐ, αιιδ8 ἀ 6] η- 
6698 ὃ. 17. 18. οἴ 5864. παῖγαΐ Χοϑῃο- 
Ῥῇοῃ. Νἕ νβϑῖῸ 415 ἀἸββθηβαπι Π]ο- 
ΟΥῚ ΒΡ σθῦτ Δ]1]τιθτη, οατη ΥΥ 6586- 
Ἰϊηρὶο ἰθπθηάτιπ) οϑύ Ζδουηίῃϊοβ ρῥτὶ- 
ΤΠ05 ῬΥΓΘΟΙΡτιΒ 86 11586. ΑἸΠΘΠΙΘΏ565 ῬΤῸ 
ΔΌΧΙΠΟ ; ἀθ᾽ηθ νοτοῸ, οσατη δοσθβϑιββθηΐ 
Οὐγουτθὶ, ΑΥΠΘΠΊΘη565 ἀθογθνββα ριὶ- 
ταῦτ ΖΔΟΥ ΗΓ Π118 ΔΌΧΙΠΟ τηϊξίοσθ ὅδί8- 
ΒΙΟΙΘὰ ; αἀδπαθ δαηάρχῃ, χορ Ζ8- 
ΟΥ̓ ΒΙΟΥΤΙΠῚ ΘΟΙΏΡΟΒΙ 15, δα (ΟΥΟΥΥΈΘΟΒ 
ῬΘΥΡΘΓΘ 115815586. Νᾷα 4Ὲ15 Ἰριτ: Θατα 
᾿πίουϊ πη τΘα 586 Αἴπθπαβ οὖ ἄθηῖο 
(ΟΥ̓ ΟΥΤΑΠῚ Ὑη]ΒΒτι ΠῚ μοί, απο ΑΥ̓͂ 685- 
ΒΘΙΙΠΡῚΟ ἴῃ τηθηΐθιη νϑηϊῦ. 5ΟΗΝ, 
 ββθίηρ 8665 0 ἤᾶν {ποιρῃΐ 
{πα΄ (ὑὐοβι. 165 δηα ϑὔθϑιοϊθθ νοσθ αἰ- 
ἔοσθηΐ ῬθύΒΟΠ5 (ποῖ, ἃ8 Ξε ΘΙ οΥ το- 
ΡΓαβθηΐβ, ὑΠπαΐ (ὐἴθβι. 165 τϑίγηθα ΠΠΌΤη 
Ζαογηΐμιιβ ἴο ΑἰΠθη5. Ὀδίογθ ἢθ ννὰϑ 
βθηΐῦ [9 (ὑὍγουγα). ΤΠη6 νὰν ἴῃ νυ] ἢ 
ΟΠ ΘΙΘΥ Δπα Μδϑηβο νου] τϑοοη- 
οἾ]6 Ἰθιοάοτιιβ ἢ ΧΘΠποΡρμοη, ὈΥ 
ΒΌΡΡΟΒΙπρ {Ππᾶῷ ϑύβϑιοθβ φγοσθοαθα 
ἔτομπη Ζδουηΐποϑ, ἴῃ ν65856]5 Γαγη]Βῃ6α 
Ὀγ ΑἸοθοίαβ, ἴο ΟΟΥ̓ΟΥΤα, 566 18. ̓ ΠΟΟη- 
βιβϑίθηϊ, ἃ5. ΝΥ Θββθ]]ηρ' ἈΡρΘΑΥΒ ἴο Πᾶν 
Ρογοοιν θα, ἢ {Π6 ἰαηρτιαρο οἵ Χε- 
ΠΟΡΠΟΉ, νν 0 ον] ἀΘΠΠ]Υ τηθᾶη8 (0 τ- 
Ῥιθβθηΐ οθϑιο]65 ἃ5 βθηΐ ἐονγαγὰ Οοτγ- 

ΧοΠΟΡΠΟη δηα ΠΙοάοιιβ αἸΗΌΥ ΟΠ ἃ 
Ροϊηΐ οὗ [1185 Κιπα, νγθ οδηποῦ Ποϑιζαΐθ 
ἴ0 ΡΓΘΙΟΥ [ῃ86 ΦΟΠΙΘΙΠΡΟΥΔΥΎΥ τΤΙΓΘΓ. 
ΟΥ̓ ουψιβα ποίμηρ' σου] δ6 τηοτ6 πᾶ- 
ἴὰγ8] [Ὥ8η {Ππᾶῦ ΒΟΙῚ6 βισοοιγβ Βῃο]α 
Πᾶνα Ὀθθῃ βεπύ ἴο {π6 Ζϑουμίπίδη8, 
ΠΟ ψογθ ἴπ6 ΟΟΟΑβΙοη οὗ [Π6 Ψ8Γ. 
ΤΗΙΒΙΝΑΙ1,. ΗΙβ. νο]. 5. Ρ. 76. 
6. ἃ. 1840. 

᾿Αλκέτου συνδιαβιβάσαι] Ἑπὶξ 1116 
ΑἸΙοθίαβ ΕΡΙΣῚ, 6 ουΐὰ8 γϑρίομθ αδϑί 
Οοτοντα, ὕπαρχος, 46 α0 ΒΌΡΓα 6. 1, 
ὉὈ1 νι δῃηποίαϊα. Θαϊ οατὴ ΑἸΠΘηδ5 
νϑηϊββοῖ, αὖ “ΠΙτηο  ΠΘπη ἀδρυ οί η6 
βιὰ ΦΌΒΟΙ νοσθί, ΑΥ̓ΠΘΏ]Θη568 ΘῈΠῚ ΡΓ6- 
Οδ.1 6586 νἱαἀθηῦαν τὖ 1ρ886 οὖ ΨάΆβοη, 
4ΕΪ 51Π1}} δογαῖ, οορὶαϑ ρβαθϑβίσεβ Θὰ 5 
ΒΘΟΌΙη {γδηβυ μου θηῦ, 4185 (ΟΤΟΥΤΘΘΙΒ 
Βα τη ἴθ νο]οθαηΐ. Ηϊης οβί, φυοα 
ΧοΠορΡἤοη αἰοϊΐ συνδιαβιβάσαι τού- 
τους. ΑἸΙὰ5 Θῃϊτη αἸχιββοῦ διαβιβάσαι. 
1)6 ΑἸοδία Ῥᾶι]ο ροβὲ νἹαθθιπηιβ, αἵ 
εὐ (6 9}ἀβϑοὴθ δα ὃ. 12. ἀαξιθγαηΐ 
111 ΑΥΠΘη18 ἀγοποηΐθ ἀϑίθιο. ΑἸοσθίδ 
ῬΙΦΟΒΘηΠ8 πη δα ΥΘΥ ἈΠ] ΧΟΠΟΡΠΟΙΐαδὶ 
38. οἵ ἀυοπομπίθπιγ ϑοονδίαθτη τοίοσί 
Μϑηβο ϑρδιῖδ νο]. 3, ραγΐ. 2, Ρ. 211. 
5ΟΗΝ, ᾿Αλκίτου Ε, Συνδιαβιβάσαι 
εϑύ ροῦπιβ Αα]άαναγθ 1ῃ γα]! μ0 6Χ 
ἘΡΙΤΟ ἴῃ ΟὐΟτγουσδχη. 

11. αὐτῶν] αὐτὸν ΟΟ. 
12. ἐπὶ νήσων] ΓἬτδοίαπη 8Δ11556 6, 

Δα) ΟΌ 15. 5101 οἰν! ας! 5. πα ]15, {τ]- 
διηΐα οὐδ πη {ΥἸΓθιη65. Δα 1558 ρυ]ου!- 
Ὀπ5 βεχαρὶπίδ, σᾶ8. 560 ΠῚ Θατιχοιαῖ, 
Παγγδῖ ΠΟ οὐ ο. 47. ΒΟΉΝ, 6 
ἴουτηθ]α ν. δα 4, ὃ, 7. 

συγκεκροτημένας)] Βοη6 ἐηδίγοίαξ. 
Υ. δι βὶς. Ἰοοὸ 1πῇ, οἱδ. οἵ δίθρῃ. ΤῊ. 

εἰκῇ })Ὲ Μογιιβ Ἰεροραΐ μὴ εἰκῇ οὐ ἰη- 
[ογργοίαθαΐτν : παπᾶ Ρᾶγνὶ δα νἱοΐο- 
ΤἰΔ ΠῚ ΤΠΟΙ 6 ῊΓ Γαΐτιβ, 81 Δα νΟΓΒῚ 5 6]885-- 
56Π} Ὀ6Π6 Ρδγαίδηι οὖ 1ηϑύγιιοίαση ΠΟΠ 
[ΘΠΊ6.6, 564. θ6Π6 Ραγαΐτιβ ργΟ ΠοΙβοθτθ- 
{πτ. ΟὈπίτα θ6Π6 τηοητΐ Κρ ΡΘπιι8 
γυ]ραΐαμη Ἰθοῦοπθπὶ ποη ἰθηϊαηάδτηα 
6586, 564 ᾿ηἰογργοίαπαδιη : πῸὴ ἰθνθ 
6886, 8866 τηᾶρτιδ ᾿ηρυπαἀ θη. Αὐ- 
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12 πλεῦσαι. οἱ δ᾽ ᾿Αθηναῖοι νομίζοντες αὐτὸν ἀναλοῦν τὸν τῆς [8] 

118. ΨΕ ΌΑΡΟΙΙ. 949 

ὥρας εἰς τὸν περίπλουν χρόνον, συγγνώμην οὐκ ἔσχον αὐτῷ, 
κ] Ἁ ’ὔ ᾿] Ἁ ΄΄ ’ “ς ’ 5 ΧΩ 

ἀλλὰ παύσαντες αὐτὸν τῆς στρατηγίας Ιφικράτην ἀνθαιροῦν- 
« β 4 Α ’ Α , "»ὔ, . “ Ε] 

Ι4ται. ο δ᾽ ἐπεὶ κατεστὴ στρατηγος, μαλα ὀξέως τας ναῦς εἐπλη- 

{ὰ}1 ρτορίθσθα Ἰοοσση ΑΠάαθ68. 6, 6, 
12: Ἐνίοις δ᾽ οὐ φαῦλον δοκεῖ εἶναι τὸ 
πρᾶγμα, εἰ ἡμῖν οὕτως ἔχων τὴν γνώμην 
Κλέανδρος ἄπεισιν. ΗΝ, 
περιπλεῦσαι } ΘΙ Β]κῖτι5.Α ΠἸΤΊΔΟΨΟΓΒΒ. 

δα Αποίογοβ αγ. νο]. 4, Ρ. 52. τηδ]θθαΐ 
παραπλεῦσαι. [ἴα οἰϊδιη ΒῈρΡΓὰ ογαΐ 
δ... 9: Παράπλους εἰς Πελοπόννησον. 
866 ΙΩΟΧ ᾧ. 12. 6 27. αἸοϊΓ περί- 
πλους ; οὖ σομητηοαδ πἰγυχησιιθ νοσᾶ- 
Ῥυϊαπὶ οαάθπη 6 τὸ ροΐθεΐ ῥΡοη]. 
5ΟΗΝ, 

13. ἀναλοῦν] ἀναλοῦντα Α. ΑἸΑ,, 
σοΟΥΙρϑηΐθ 1. 

τὸν περίπλουν Β.Ο. .Ἐ ΕΝ. Οἴου 
περίπλουν. 

ἔσχον αὐτῷ ἔχον αὐτόν Ἐ. 
ἀνθαιροῦνται] 1) εΠ]οΒΠ6 65 ἴῃ ΟΥᾶ- 

τἰοηθ οοηΐτα ἤππο Ἰρϑατῃ ΤΠ  ΠΘΌτη 
Ρ. 1186 5664. οἀ. ἈρΙβ)ς. ρίαπο ἔδοϊζ 
οὐτη Χοπορποηΐθ. Εὐχϊογαῦ ροσίτ ΤῚ- 
τού θιιβ τη 6 η86 ΜΠ ΟΠΙΟΠ6, ΔΤΟΠΟΙΗΐΘ 
ϑοογαίαθ, πος οϑί, ΟἸγιρ. τοιξ. το- 
νοσαίτιβ ζαϊ0 οὐ αραϊοαίτι5 διὰ τὸ μὴ 
περιπλεῦσαι Πελοπόννησον, ϑοσιιβϑαηΐθ 
(δ ]ΠἸβίγαΐο οἵ ΤρὨϊοσαΐθ ; Ἰπα]οῖ πὴ 
ΘΔΡΙΠΒ ΔΏΠΟῸ ββαπθηΐθ, ἃγοῃοηΐα Α- 
βίβιο, νἱχ ἀθρυθοδηθῦθιβ ΑἸορία οἱ ζ8- 
ΒΟΩ6 ῬΥΘοβθηΐθιιβ, οἰ αρτί, Ἰτη ρου τη 
[ΔΙΠΘ ΠΟῚ Υϑοθριῖ. [|π απο {π6]οῖο 
ΑΠθτηΔοῆτ5 ταμίας 'ΙΙΠΟΙὮΘΙ οοη- 
αεπιηδίτιβ ζαϊῦ οὐ θΟΠᾶ δτ15 ρα] ]οαΐα, 
Ἰηβίδηίθ (δ ]]Π]Ἰβίταΐο, Ποιηοβίμθη. Ρ. 
1187. σαὶ παῖσγαΐ 1Ὁ146 πη ααοτηο6ο 
βαχδριηΐα {ΠἸΘΥΆΤΟὮ] ἃ '"ΓΙτηοίῃθο ἴμπ6- 
τὶηΐ νϑχϑῖ, αὖ πδι15 τ ΓΟ θη) 50]- 
νϑγεηΐ. 1) Θρυθοδίι! ρΡΟρΡαΪαπῚ δᾶνο- 
πουδηΐ ΑἸοθίαβ οὐ Ψαϑοη τηθηβθ Μ- 
ΤηΔΟΓΘΓΙΟΙΒ οὗ ἃ ΡΟρι1]0 ᾿πηρθίγαββθ ψ]- 
ἀδπίαν τι ἸΙσογοῖ ΤΠ ἸτηοίΠ60 δα γθρθιη 
Ῥουβάγιπι, ἴῃ Φὺργρίο Ὀ6]]Π πὶ σοβία- 
ΤΙ, ΑὈΪγθ. [πᾶ Π6 τηδάθ 80ΠῚ 
ΘΧΘΙΓΟΏΒ 0 ΟὈΐαϊη [Π6 ΔρΡροϊπίτμηθηΐ, 
15. Ἰηα]οαΐθα ἴῃ Πἰδ Δοοιιβου 5 Ἰδηρτιαρθ 
(ἴῃ Τιμποίη. . 28), διαπραξάμενος 
ἐκπλεῦσαι ὡς βασιλεῖ στρατηγήσων. 
Βυΐ {Π6 ἔογτηδὶ σοπβθηΐ οἵ [Π6 Ῥθορὶ]θ 
ἀοα5 ποῖ βθθιὴ [0 πᾶν ὈθθΠ πι5018}} 
ἀβθπηθα ΠΘΟΘΒΒΑΥῪ ΓῸΓ 50} ἃ ΡΌΓΡΟΒΘ. 
ΤΗΙΒΙ ΝΑΙ. Ηϊβι. νοὶ]. 5, Ρ. 8ο, 4. 
δα, ἃ. 1849.1] ΑΙ τηθηβα 'ΓΠαγρο- 
ἴἴοπθ, αἴψαθ ἀηπῦτα ππυτὴ οὗ ἔθγθ 8]- 

[Θγατη ΑὈίαϊς. [ΓΟΟῸΡ]οοΟΥ ἰπίθ τη 
[αοίτι5. τϑαπΐ, οἵ, ᾿Ἰηἰθηΐο ΓρΡὨΙΟΓαΙ] ρΡ6- 
ΤΟρΡΥΙηἰζα 18. ΟΥΠΪΠ6, ἰδηάθτη ἢ]1Δ 1 
Βα πη ΓΡὨΙΟΥαΙ8Β ΠΟ ἴῃ ΘΟΠΠΤΙθΙ11ΠῚ 
αἀφαϊ, Εχ μᾶς ])ϑιηοβϑίμθηϊβ ΠΔΙΤδ- 
ΠΟΠΘ ἀρραγοῦ τῇδ] [)]1οαοτιπ 60η- 
ὑΡΑΥ Τα πὰ 6.8, ααοα ἴῃ ΧΟΠΟΡΠΟΙΙΒ 
Ἰοςο δϑί, δά θυ Ὁ. 47. Ναισαῖ Θῃ]Πὴ 
116 ΑΥΠΘΠΊΘη865 αὐ] 6Πὶ ᾿γαίοβ Ττηο- 
[Π60 Δ} 1110 ΟὉ ασπποία!οπθιη ἱπηρ6- 
ΤΊ ατη Δ ΘΠΊ1556, Ῥ8 10 απο ροϑβύ σα- 
Βει{π|556, οσατῃ ΤἸτηοίθιι5 ΑΙ ΏΘηδ5 τὸ- 
ψΘΙΒιι5. Ἰθραΐοβ τη] ζαυ τη οἰν! αι, 
ἴῃ βοσίοίαίθμη δα] ποίαγιιτη, οατη Πᾶ- 
νΙθτι5 8}118 520 δα αυιχὶββοῦ, ΟἹ ΒΒ 116 
ΒΌΔΙΩ ΤῸ Ότι5. ΟΥ̓ Π1 115 Ὀ6Π6 ᾿ηΒὑγτιοδτη 
Τηοπβίγαββθῦ : ΒΌΙΤΩΤΠΘ ΠΣ ΨΘΙῸ ΠΥ ]1Π, 

488 τοϑιαΐο ἸΤΠΡΘΙΊΟ ἀαχογιῦ, [1588 
1390θ. ἄπ ἃ γοχϊίαΐϊθ θ]Δη6 6586 
Δ] 6 πὰ τηοητΐ οἱ ἀθπηοηβίσγαν! ἤδη 
ΟἸτη  βββθηρῖαβ. (ὐθίθυ μη οχ ἢδο 
ΠΔΥΓΔΙΊΟΠΘ ΘΙ Οϑί ΠΘἢ18 ᾿Π|6]]ρ65 6- 
Όδπὶ ααᾶτη ΟὉ Το ᾿πἴτα ΧΘΠΟΡΠΟΗ 
δ. 27. Ἰαπαοὺ ΤρὨϊογαΐθτη, 401 800]05 
ἸΏΡΘΙΙ 5101 ἤθει νο]πουαῦ (ὑ]]Ἰϑίγαίατα 
εὖ ΟΠ ΑὈγϊαη. (ὑθίθσια πη τη8]6 [)10- 
ἀΟΥΒ 15; 41. διοποπίθ ϑοογαίαθ 
ΟἸΣΙΩΡΙΔ 18 1ΟΙ, 3. [ΠΡΒϊογαΐθιη αἱΐ 
μισθοφόρους ατθδοοοβ ΑΥΐαχουχὶβ Το χ- 
1586 ΤΏ ΡΘΥΙΟ, ἀποίοβ οοηῖτα Πρ ρί!ο5. 
Οὐὐιθ παυσαΐϊο, χαοα απο δα ἴθμ- 
Ῥα8, [4181 σοηνι ποι οχ ἢ.1. Οὐογίβ 
ἃηΐθ ΟἸνΠΡΙ ΔΒ. ΤΟΙ, ΔΉΠΠΙη 2. ἴ- 
ῬΠΙογαΐθβ ἀθθυῦ αὈαϊ]8886. ἃ ραδίσια οἱ 
μισθοφόρους τεοοοβ ἀπιχῖββθ. ΟΠα- 
Ὀγίαη ἴῃ ργρῖο δχϑιοϊτπτη αἸΧΊ886 
αἷῦῷ ὨΙΟάοΙιΒ 15, 206. ΟἸγΡΙΔα 15 
100, 8ῆΠ0 4, 400 τονοοαΐο ΟὉ ΘΌΘΓΘ6]85 
ΓΘΡΊΒ, ΡΟΡΌΪ5 Αὐδάχουχὶ ΓΡὨ]ογαΐθιη 
ἀσθη τηϊϑ. Απ Ἰρὶπιῦ ΙοαοΙ8 
δάμπς αὧ(6 θδάθιη θχρϑαϊμοπθ οἱ Ο- 
Ἰγτηρ 815 τοο, 4. Ἰοχφαϊίαγ ὃ ΤθΙὴ 15. 
43. Θχίγθιηο ᾿ρῃϊογαΐθηῃ οοηδίιϊι ΘΧοὶ- 
ἀδηΐθιη ὐργρϊ δα ιρΊββθ οχ θχθγοῖία 
Αἰῃθηᾶβ παιγαῖ, δοσιιβαίαη ἃ ΤῸΡΘ 
Ῥογβδαυτη. ΑὐὮΠΘΏΙΘη868 δαΐθιη μετ᾽ 
ὀλίγον χρόνον στρατηγὸν κατεστήσαντο 
᾿Ιφικράτην ἐπὶ τὸ ναυτικόν. Ἐτροὸ 
ΤρΒιογαΐθβ τη]ανογαῦ δηΐθ ΟἸγτη- 
ΡΙΔ 415 τοιβ. 5ΟΗΝ. 

14. ἐπληροῦτο] Βυάδξοιιβ ἴῃ Οοτα- 
τηθηΐ. αὐ. ἴ,.. Ρ. 941. δπιθπάδθαξΐ 



ὁδ0 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒ ΗΙΞΈΤ. ΟἨ. 

΄- Α Α ΤΩ 

βουτο καὶ τοὺς τριηράρχους ἠνάγκαζε. προσέλαβε δὲ παρὰ τῶν 
9 Γ Α , ’ ΄- Α Α 9 Α Ε Ἀ Α 

Αθηναίων καὶ εἴ πού τις ναῦς περι τὴν Αττικὴν ἔπλει καὶ τὴν 

; “Ἀ Ἄ - ΄“΄“ ’ 

ΠΠάραλον καὶ τὴν Σαλαμινίαν, λέγων ὡς ἐὰν ταἀκεῖ καλῶς γενη- 
᾿ ᾿ α κ- " , Αὰ δ ν 4. δὲ ε 

ται. πολλὰς αὐυτοις ναὺς ἀποπέμψοι. και εγένοντο αὐτῷ αἱ 

15 ἅπασαι περὶ ἑβδομήκοντα. ἐν δὲ τούτῳ τῷ χρόνῳ οἱ Κερκυραῖοι 
7 ᾿ ι ᾿ Ἂς ΡΥ - ᾽ 

οὕτω σφόδρα ἐπείνων ὦστε διὰ τὸ πλῆθος τῶν αὐτομολούντων 
΄-. ς ’ 4 εἶ Α 

ἐκήρυξεν ὁ Μνάσιππος πεπρᾶσθαι ὅστις αὐτομολοίη. ἐπεὶ δὲ 
Δ. δ 3 ’, κα κ᾿ ἂν ΤΕ ε 

οὐδὲν ἧττον ηὐτομόλουν, τελευτῶν καὶ μαστιγῶν ἀπέπεμπεν. οἱ 
’ " Ἁ 

μέντοι ἔνδοθεν τούς γε δούλους οὐκ ἐδέχοντο πάλιν εἰς τὸ 
-“ Α « 9 ' ’ 

τό τεῖχος, ἀλλὰ πολλοὶ ἔξω ἀπέθνησκον. ὁ δ᾽ αὖ Μνάσιππος 
Θ᾽ σἐδὰ “ “ε»εΚ»ν» ’ , ᾽ , 3, Ἁ ' μι Ἱ 

ὁρῶν ταῦτα, ἐνόμιζέ τε ὅσον οὐκ ἤδη ἔχειν τήν πόλιν καὶ περι 
Ἁ ’ 8 ’ εὖ Ἁ ’ ως “ μῚ 

τοὺς μισθοφόρους ἐκαινούργει, καὶ τοὺς μὲν τινας αὐτῶν ἅπο- 
; 93 “ ᾿] κω Ἁ - ὔ κ“ δ Ν 

μίσθους ἐπεποιήκει, τοῖς δ᾽ οὖσι καὶ δυοῖν ἤδη μηνοῖν ὦφειλε τὸν 
Ἁ 9 ο “ Ὁ 9 ’; ᾿ ᾿ ΝῚ Ἂς “ ὑ ς 

μισθον, οὐκ ἀπορῶν, ὡς ἐλέγετο, χρηματων᾽ καὶ γὰρ τῶν πο- 
ε Ν δις γδὸ ϑ ᾽ὔ ς ν “ τὸ ὃ “ 3 “ 

λεὼν αἱ πολλαὶ αὐτῷ ἀργύριον ἀντί τῶν ἀνόρων ἔπεμπον, ἅτε 

Α.Ὁ. 

[9] 

“ Α ς Α ω 

17 καὶ διαποντίου τῆς στρατείας οὔσης. κατιδόντες δὲ ἀπὸ τῶν [το] 
᾽ -  “ «ἣ Ψ' 

πύργων οἱ ἐκ τῆς πόλεως τάς τε φυλακὰς χεῖρον ἢ πρόσθεν 
. Ἁ Α 9 ’ 

φυλαττομένας ἐσπαρμένους τε κατὰ τὴν χώραν τοὺς ἀνθρώ- 
9 ’ κ ’ Ξ τΝ ΨΨ Α δὲ 

σποῦς, ἐπεκδραμόντες τοὺυς μὲν τινὰς αὐτῶν ἔλαβον, τους ε 

’ ᾽ ; 
18 κατέκοψαν. αἰσθόμενος δὲ ὁ Μνάσιππος. αὐτός Υ ἰῷ τὶ ἐξωπλίζετο 

“53 , Ἁ Ὗ Ἁ Α 

καὶ ὅσους εἶχεν ὁπλίτας ἅπασιν ἐβοήθει, καὶ τοὺς λοχαγοὺς καὶ 
Α ᾽΄ εἰ ’ : ΧΡ ς Α ’ "5 

Ιο τοὺς ταξιάρχους ἐξάγειν ἐκέλευε τοὺς μισθοφόρους. αἀποκρινα- 
“ι Α 

μένων δέ τινων λοχαγῶν ὅτι οὐ ῥᾷδιον εἴη μὴ διδόντας τὰ ἐπι- 

ἐπλήρου τε, αι 6] 14 0118 ἴῃ ἸΟΟῚΒ οΠλ- 
ὨΪΡυ8 ΒΘΠΊΡΟΙ δοῖϊνα ουτηᾶ τιϑ118 810 
Χοπόρμοη. 5ΟΗΝ. Μβεαιϊο 5, 4, Ρ6; 
οἵ 1ηἶτὰ 5. 26. 

τριηράρχους Β.Ο.. Εν. Οὐ εἰειϊ 
τριηράρχας. 

δὲ] δὲ καὶ ΟΟΝ., μἰς αυ!άθηη ΟΠΊ1580 
καὶ ΒΘ] ΘΠ ροϑύ ᾿Αθηναίων. 

εἴ πού τις] εἴ τίς που Ὁ. 
ἀποπέμψοι) ἀποπέμψει εα. δ'ἴε- 

Ῥῇδηϊ. Μοχ αὐτῶν ΠΝ, 
15. τούτῳ τῷ] τῷ τοιούτῳ Α.Ο.Ε..Ε, 

ΑἸα. 
πεπρᾶσθαι) ΑΟΙΙΒΌ ΒΙρὩΠοΔ[ΟΠ 6 

αἀἸοίατη ἀρια Αὐβίορῃ. Αςἢ. 734, 735» 
Απαοοϊά. 1)6 τηγϑί. Ρ. 1ο, 18 οὗ 4110}; 
Ῥογίβοι Αὐϊβίορῃ. Ῥας. τοι: Κάτα 
Μελάνθιον ἥκειν ὕστερον εἰ τὴν ἀγορὰν, 
τὰς δὲ πεπρᾶσθαι, τὸν δ᾽ ὀτοτύζειν, Ὠϊο, 
ἘΠῚ ἔασασο Οριιδ, πεπράσεσθαι 5ο0ΥἹ]0 1} 

Οοθοίιβ, αὐ ΑΠΔὉ. 7,1, 36, ἐκήρυξεν 
ὅτι πεπράσεται. 

τούς γε] τούς τε Β.Ὁ. ΑἸά., σοττ. Υ. 
τό. ὅσον οὐκ ἤδη] ὅδ᾽. τἰοταπὶ 24. 

Οοηΐ. δα Απδραβιη 7, 2, 5. 5ΟΗΝ. 
αὐτῷ φΡοβύ πολλαὶ ροπιπί Β.}0. εἱ 

αα] αὐτῶν ἡ. Οὐείετι ροβί ἀνδρῶν. 
στρατείας] στρατιᾶς ΑἸά. 
17. φυλακὰς] φάλαγγας Α.Ὁ.Ε, 

ΑἸΙΑ., σογτιροηίθ 1. 
πρόσθεν] πρόσθε Β. 
φυλαττομένας νας ἴῃ Β. 1π ᾿ἰΐαγα. 
18. αἰσθόμενος] Ῥ͵Ὸ [ἰ{ογ]8 αὐ Β. 

ῬΓ. δ] αβιηοαϊ αὐ τ π. σ, Ἰιζΐοχα 
ῬΓΙΠΊἃ 181 θυ ΒΊΓΩ1]}1 ἢ θ τ. 

ἐξωπλίζετο] μὲν ὡπλίζετο Α. ΑἸά. 
ταξιάρχους Β.Ο..Β.Ε.1.ν. Οείοτὶ 

ταξιάρχας. 
10. διδόντας Β.1).1., διαδόντα Ἐ, 

Οεἰοεὶ διδόντα. ““ΠΙὰα ῥχοϑίδϊ : πᾶτῃ 
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φοαὐτὸν συνεξῆλθον πάντες" ὅπερ ἥκιστα εἰς μάχην συμφέρει. ὁ [11] 

22 φυγὴν ὥρμων. ὁ δὲ Μνάσιππος τοῖς μὲν πιεζομένοις οὐκ ἐδύ- [12] 

Τὺ ΩΡ ΤΕΙ. 951 

"δ ’ ’, Ν , , Ἁ κ ΡΞ 
τήδεια πειθομένους παρέχειν, τὸν μέν τινα βακτηρίᾳ, τὸν δὲ τῷ 

’ Ψ ’ “ ᾿ Α " ’ὔ 2 Α ΄“ 

στυρακι ἐπάταξεν. οὕτω μὲν δὴ ἀθύμως ἔχοντες καὶ μισοῦντες 

3. 3 Α ’ ᾿] Ἁ Α Α Ν Ἁ ’, “ 

δ᾽ ἐπεὶ παρετάξατο, αὐτὸς μεν τοὺς κατὰ τὰς πύλας τῶν πολε- 
, ’ ᾿ ’ Ἂ ε ΧῪ Α 93 Α “ , ᾽ ’ 

μίων τρεψάμενος ἐπεδίωκεν᾽ οἱ δ᾽ ἐπεὶ εγγὺς τοῦ τειχοὺς εγε- 
ς ᾽ὔ ’ ᾿ γνν Ἁ “ , ΕΣ ᾿ 

νοντο, ἀνεστρέφοντο τε καὶ ἀπὸ τῶν μνημάτων ἔβαλλον καὶ 

ἠκόντιζον" ἄλλοι δ᾽ ἐκδραμόντες καθ᾽ ἑτέρας πύλας ἐπιτίθενται 
3 ΄ 3 ’ ε Ν᾽ ὐσ  ϑ Ἁ , τὸ Α ’ 

21 ἀθρόοι τοῖς ἐσχατοις" οἱ δ᾽ ἐπ᾽ ὀκτὼ τεταγμένοι, ἀσθενες νομί- 
Ἁ 5 ΄΄ι΄ ’ 5, " ’ ᾿ “. 

σαντες τὸ ἄκρον τῆς φάλαγγος ἔχειν, ἀναστρέφειν ἐπειρῶντο. 
ες »᾽ 9 - ε Α 7 ς ’ μ ’ὔ 

ὡς δ᾽ ἤρξαντο ἐπαναχωρεῖν, οἱ μεν πολέμιοι ὡς φεύγουσιν επέε- 
ε 3 αὐτῷ, 3 ’ Ἀ, ν Ε» .8 ἂ δ᾽ ἣν τινας Ε] 

θεντο. οι ὃ Οὐυκετι ἐπανέστρεψαν και Οἱ εχόμενοι αὐτῶν εἰς 

παρέχειν τη 6]}1π|ι8 ΠἸΟΙαΥ 6 ἸΟΟΠΔρΡῚΒ 
αυδτη (6 ΜηδϑΙρρο." ΒΟΗΖΕΒΉΗ. 

τὰ ἐπιτήδεια] τἀπιτήδεια Υ. 
πάντες ΒΒ... Ἐν. Οείθη ἅπαν- 

τες. 

20. ἐπεδίωκεν ἰθρῃδητιβ, ΘΟ ΘΓΘῊΒ 
Ἴ. 2,12. [ΛὈΥ] ἀπεδίωκεν. ςς (ἰο) 

ἀνεστρέφοντο] ἀνέστρεφον Υ. 
ἔβαλλον) ἔβαλον Α. 
καθ᾽] μεθ᾽ Τ᾿. 
21. ἀναστρέφειν] Οὐγπιι ΡΠ Δ]ΔΠρῚΒ5 

ὨΪΤΏ15 ἀραιὸν ΘΟ 58{18 ἀθηβιμ, βαθὺ, 
Δηϊπ ἀνοσίπιηῦ [ΔΟΘαθοΙη ΟΠ} ἴῃ 68 
Ραγΐβ, ἈΡῚ Πποιιβαῖιθ ραρπαθαία, οὐ- 
ἴΟΩ1 (ἐπ᾽ ὀκτὼ) βίδηΐϊθθ 1081; ἸΡΊΓΙΣ 
σΟηϑηΐα ΡΠ ΔἸΔηρσΘ ΠῚ) ΘΧΡΠΟΔΤΘ (ἀνα- 
πτύσσειν ΟὙΤΟΡ. 7. 5» 3.) οἴ οΧ ΡΠᾶ- 
ἸΔΠΡῚ5 ραγΐθ ὩΪΤῚ15 ργοΐαπαδ ἴῃ Ἰαΐα8β 
Ῥαυΐθπι τη] πη ἰγϑά σθῦθ ΡῈ παρα- 
γωγὴν, 4ιδ6 ἀἸοαγ. [10 ἸρΊΕΓ τη]- 
1165 ὮΙ Ἰοσυτη, ἀὉϊ σοπδβίουδηΐ δηΐθαᾶ 
ἴῃ ῬΒδίδηρθ, το] παππηΐ, δα Ἰδίτιβ 58 
ΘΟΏΨΘΙΒΕΙῚΊ, Ποβίθβ νοῦ τη ΠιρῚ ἢ θτη 
Δάν θυβαπ ῬΠΔΙΔΠΡ 6 ΠῚ ἸΓΓΙΙηΐ ΤηΔΊΟΓΘ 
ν], ΘΔ 116 ῬΟΥΓΤΠρΡιμηΐ, ΤΠ] 1]00 ΤΏ] τΙ5 
Ῥτοΐαπάδτη δι δηΐθα, 1 πιὸ τηρα!]ᾶ 
ῬΑΓΒ τη] ατη ἴῃ ἔπρδη) σΟΏνΕΓΒα ΤῸ- 
ττοσραδῦ Ρ6Υ 0805 11105 Τη}]1068, 4] 56 
Δα ταὐγιπηατῖιθ ΡΠ Δ] ΔΠΡῚΒ ΘΟΥΠτι ΘΟ γ6Γ- 
ἴθγ8 σρογαπί. Τὐϑύ Ἰρὶτῦ Ἰ46 πὴ μος 
ἴῃ ἸΙοοο ἀναστρέφειν εἴ ἐπαναστρέφειν. 
Ιὴ [μβυοίτιοα ρυρτα 166 Π| ΔΟΟΙ 1856, 
παιγαΐ Ῥ] αἰαγοῃι8 ἴῃ Ροὶοριδ ο. 22, 
Ὁ] ΤΟ θη 1] σοτῖι ἀθχίστι Ρῃᾶ- 
ἸΔηρ15 ἸΟΠρΊτΒ Θχύθ πα ογθ σΟΠ ΔΗ, δ 
γΘΙῸ, ἴα 1πίθυῖ τη ̓ στπιθηΐθ Ῥε]ορὶ δ, 
τα ΠίαΥ οὖ νἱποιηΐαγ. ἤρξαντο με- 
τακινεῖν τῇ τάξει σφᾶς αὐτοὺς, καὶ τὸ 

δεξιὸν ἀνέπτυσσον καὶ περιῆγον, ὡς 
κυκλωσόμενοι---ὁ δὲ Πελοπίδας ἐν τού- 
τῳ προεξέδραμε---φθάνει, πρὶν ἀνατεῖ- 
ναι τὸν Κλεόμβροτον τὸ κέρας ἢ συν- 
άγειν πάλιν εἰς τὸ αὐτὸ καὶ συγκλεῖσαι 
τὴν τάξιν. Ἡϊης 1π|6]]ΠρΡῚ ρΡαΐο οταϊ- 
ΏΘΠῚ ΤῊ] 1 πτὴ ἸΠ οΥΓαρύπμη οἱ ἴὰγθα- 
[Π|, 46 πὴ Χοπορἤηοῃ ἢ. 1. σΟΙΠΠΊΘ- 
τηοναῖ. [Ι͂ἢ ΑΠδΡθδ8Ὶ ἀναστρέφειν ἴῃ 
ΠΟΙ ΘΓΒΙΟΠΘ. ἈρΤΩΪηἶ8Β (Δ ]]Π|οῖι5. [ηΐογ- 
ῬΓΘ5 (6 ἴὰ [παζθῦπα νοσῦΐ γαῖγο αἰθηνῖ- 
ον. Μιάθ ἴηἴἶτα δὰ ὃ. 5, 18. δεᾶ 
Ἰάθιῃ τπηοποῖ ἃ0 “4 ]ὰπὸ "᾿Πδοΐοο οᾶ- 
ΡΙ6 24. ἀναστροφὴν ΟἸΟΙ οἰϊδπι {7 
χιαγί δ σοη θυ ϑίοη, τινὶ 8586 ζαϊδοὶέ ΡαῪ 
6 ρᾳ8 6) ΟΥ̓ΤΊδΥ6 ὈΟΊ 56 ὙΠ} 176. 
ψιαραηΐ Τὶ ΤΩ] 1718 ΡΘΙΙΠΟΙΕΒ, 1180 
ποίϊο ἢ. ]. σοηνθηϊαῖ. ΒΟῊΝ, Οδ- 
σα Βομηριάοσσιβ, οἱ Η:βϑίουϊδο στ ϑθοθο 
ΟΟΥΓΙΡΙΟΥ ἸοΟαιιδοϊββίσηβ ΜΙ ΟΓαΙΠΒ. 
ΕΣΧΙΤΘΙ ἢ ΟΟΥΠῸ ογαΐ ἐπὶ ὀκτὼ, οἵ 
ΔΡΎΩΪΠΘ ἀθηβιοσα τη Ἰᾶτη δοϊθ πὶ Ψν6}- 
55 σοΟΠίγα ἢ σοΟηδθαῦαγ. (ΟΟ]]αΐο ἸοοῸ 
6, 5, τ8. 1ἴ8. αγ64ο πος ΠρΓΙ: 
διηΐ 4 Β ΟΕ μέτωπον 

ΤῊ] 685, ααογαη 4 ΒΟΠΕΕΙ 
ορογίθαΐ ἀναστρέ- τὰ πὶ ΩΝ 
φεω 0 Ε Ε. Εγοε- δὴ ἴω θυ βειαν δα 
εἰν, ἐπὶ δόρυν δὕ» σι ἋΣ τ  γβ εσὴ 
᾿ποτο αυοᾶ ρυῃ- . πος ποῦ (5 
δ5. ποίανι τ 867}, } πὰ 
1016116 56 Ἰοοαῦ: κ᾿" 
ΒΙΤΏΙ ΠΟΙ ἴῃ 6, 1). ἰὴ αἱ φαῃηΐί. 
ΒΗΖΌΚ. 

ἐπέθεντο] ἀπέθεντο Ἐ. 
22. τοῖς μὲν πιεζομένοις οτη. Α.Ο.Ε.. 

Εὶ, ΑἸα,, οογγιροηΐο 1, 

ἄμε. 
οὐρὰ 

ῃο- 
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᾿ ’ Α ’ ΓΙ ς Κ “ ’ 

24.Φοντο. καὶ τότε μὲν τρόπαιόν τε ἵστασαν οἱ ἸἈερκυραῖοι τούς [13] 

25 καὶ οἱ Κερκυραῖοι δὲ τῷ ὄντι ναῦς ἐπλήρουν. Ὑπερμένης δὲ, ὃς [14] 

9 δῷ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΞΚ ΗΙΞΤ. 6Ά. 

- Α Α Ε] - ϑ. Δ Α ’ 4 Ὁ δ 

νατο βοηθεῖν διὰ τοὺς ἐκ τοῦ κατ᾽ ἀντικρὺ προσκειμένους, ἀεὶ 
Υ ,ὔὕ " ’ ’ 

ἐλείπετο σὺν ἐλάττοσι. τέλος δ᾽ οὗ πολέμιοι ἀθρόοι γενόμενοι 
“ - Α Ἁ ’ Υ ᾿ 

πάντες ἐπετίθεντο τοῖς περὶ τὸν Μνάσιππον, ἤδη μάλα ὀλίγοις 
5 Ἁ « - δον Ἁ ’ 93 , 3 Ἁ δ᾽ 

οὖσι. καὶ οἱ πολῖται ὁρῶντες τὸ γιγνόμενον ἐπεξήεσαν. ἐπεὶ 
2 - [] ,ὔ "δ γὃ 6 . δύ δ᾽ «ἃ Α 
ἐκεῖνον ἀπέκτειναν, ἐδίωκον ἤδη ἅπαντες. εκινούνευσαν ὁ᾽ ἂν καὶ 

Ἁ ’ ὃ ς “- Α σι ’ ς Ἁ ς ὃ ’ 
τὸ στρατόπεοον ἑλεῖν σὺν τῷ χαρακώματι, εἰ μὴ οἱ διώκοντες 

Ἁ νὰ “«}’] ΕΝ ᾿] ’ Α Ἁ “ ’; Α Α 

τὸν ἀγοραῖόν τε ὄχλον ἰδόντες καὶ τὸν τῶν θεραπόντων καὶ τὸν 
΄σ- ς ’ὔ " τ »» ’ Ἄν. Ἂν Ω 3 ΄ 

τῶν ἀνδραπόδων, οἰηθέντες ὀφελὸς τι αὐτῶν εἶναι, ἀπεστρε- 

Α ς ’ ᾿] ’ 5» ἊΛ ’ὔ « Α ᾿] »» 

τε νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπεδίδοσαν. ἐκ δὲ τούτου οἱ μὲν ἐν τῇ 

πόλει ἐρρωμενέστεροι ἐγεγένηντο. οἱ δ᾽ ἔξω ἐν πάση δὴ ἀθυμίᾳ ρρωμ εροι ἐγεγένηντο, ἢ θη Μις 
3 Α " ὅ. 7 δ) Ε ’ Φ Ε] ὃ ’ 
ἤσαν. καὶ γὰρ ἐλέγετο οτι Ιφικράτης τε σον οὐκ ἤθη παρειῆ, 

᾽ ’ 9 ῇ) ΄σ ’ “ἡ ’ Ἁ 

ἐτύγχανεν ἐπιστολιαφόρος τῴ Μνασίππῳ ὧν, τό τε ναυτικὸν 
΄“΄“ - Ἁ Ἁ 4 

πᾶν ὅσον ἣν ἐκεῖ συνεπλήρωσε, καὶ περιπλεύσας πρὸς τὸ χαρα- 
κ »- ἤ -“-. τ ’ὔὟ »“". 

κωμα τὰ πλοῖα πάντα γεμίσας τῶν τε ἀνδραπόδων καὶ τῶν 
’ “ ’ δ ς ἣ δὲ ’ - 5 Υ Α 

χρημάτων ἀπέστελλεν αὐτὸς ὃὲ σύν τε τοῖς ἐπιβάταις καὶ 

τοῖς περισωθεῖσι τῶν στρατιωτῶν διεφύλαττε τὸ χαράκωμα" 
, ἢ Α ο Ι 9 Ια 9 Α Ἁ 

οἀ τέλος δὲ καὶ οὗτοι μάλα τεταραγμένοι ἀναβάντες ἐπὶ τὰς 

27 

τριήρεις ἀπέπλεον, πολὺν μὲν σῖτον, πολὺν δὲ οἶνον, πολλὰ δὲ 
“ς Ι 4 Α ς “ ’ ; »-“ 

ἀνδράποδα καὶ ἀσθενοῦντας στρατιώτας καταλιπόντες" δεινῶς 
κ »- Ἁ ΄“΄“'ὦᾧἅ - 

γὰρ ἐπεφόβηντο μὴ καταληφθεῖεν ὑπὸ τῶν ᾿Αθηναίων ἐν τῇ 
, ΡΝ ᾿ [ Δ ἀν ο ΄ 

νήσῳ. Και εκεινοὶ μὲν εἰς εὐκαοα ἀπεσώθησαν. 

Ὁ δὲ Ἰφικράτης ἐπεὶ ἤρξατο τοῦ περίπλου, ἅμα μὲν ἔπλει, [15] 

ἐλείπετο] ἐλίπετο Β.Ε, 
» ’ 3 [ ἐπετίθεντο] ἐπιτίθενται Υ. 
πολῖται] [ΔὈ00] ὁπλῖται. 
23. ἅπαντες) ἅπαντας ΟΡ ΠΔΗΙΙ8. 
οἱ διώκοντες] διώκοντες Α.Ο.Ε..ΕῚ 

ΑἸΑ., σοττϊροηίθ 1. 

24. ἵστασαν Β.Ὦ.Υ΄. (εἰ. ἔστησαν. 
τούς τε Β.Ν. Οδἰοιὶ καὶ τούς. 
25. ἐπιστολιαφόρος) 1)6 ἔοττηδ ν. 

ΠΟΡΕοΚ. δα ῬΒγυπϊομαπι Ρ. 642. Α- 
1101 ἐπιστολεὺς αἰοϊςαγ, 5ΟΗΝ. 

πᾶν οἵα. Υ. 

Α.Ὁ. 

θεραπόντων) Δ᾽ ΔΙΟΙΚΘ ΠΥ. Απΐτη. δᾶ 
ΑΠΠΟΠ Τὴ Ρ. 11. Θηθηᾶαθαΐῖ παρε- 
πόντων. Ῥοδίθδα ΘΕ ΠΊ, οΥθᾶο, ροηϊτα 
δύ. ΟΡΙΠΙΟΪ5Β. ΟΥτορ. 7, 5» 6: Οἱ 
περὶ τὰ ἐπιτήδεια θεράποντες (ἸΒ5{1Π- 
σαπηΐαγν ἃ τη 115. Ῥοβϑαηΐ ἸρΊαΣ 
ὅθ Ῥ6π6 πος ἴῃ Ιοοοὸ αὐτὰ ἔπαθα 
[ΟΥΘἢ81, σοτϊηϊηθαΐπτη δανοῃθηίθ οἱ 
γοηθηΐθ, οοτητηθαίθιιβ ῥγοοίθοις οἵ 
ΒΘΓΨῚ ΘΠΟΠ] ΠΡῚ, τὖ ἃ ΠΙΙΠΊΘΙΟ τη 8 - 
ὕλπαχη αἰδιπρτιιαηίαν, 5ΟΗΝ,. 

τῶν τε ἀνδραπόδων] τῶν τετραπόδων 
Β. δὴ νοὶ ΒΟῊΝ. γΜ|ά. 8. 23, 26. 

ἀπέστελλεν ΒΒ... Οὐίοιϊ ἀπέ- 
στειλεν. 

26. μάλα Β.Ο.Ὁ .Ε.Ἐ.1.. μάλα δή 
τε ἃ. Οἰείϑιη μάλα δή. 

τεταραγμένοι] τεταγμένοι Υ. 
πολὺν μὲν] πολὺν μέντοι Δ.Ο. ΑἸΔ,, 

σοΥτροθηΐθ 1. 
καταληφθεῖεν] καταλειφθεῖεν ΟΟ. 
27. ἔπλεεν] Αὐζοατη σΟΠ γΔΟ ΟΠ. 
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« ; ’ “ . εν ’ ᾿ δ ; Ν 
αμα δὲ πάντα οὁσὰ εἰς ναυμαχίαν παρεσκευάζετο εὐθὺς μεν γαρ 

Ἁ ’ ε ’ὔ ᾿] ΄σ ’ὔ’ φ ᾿] Ἁ ’ ’ Φ 

τὰ μεγάλα ἱστία αὐτοῦ κατέλιπεν, ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν πλεων 

ἔπλει του ΘΠ τ 6886 τηοπιΐ ἴ,0- 
Ρεοῖκ. δὰ Ῥῃγυ πιο απ Ρ. 220. ΞΟΗΝ, 
ΒΑ] αν Βυςτπάηπτι8 τ. ν. Πλέω. 

πάντα ὅσα εἰς ναυμαχίαν παρεσκευά- 
ζοντο] Ῥαυΐοβ αυϊα ἄδ66886: 5866 1ἴὰ οἵ 
Β. 50. ΒΤΙΈΡΗ. ᾿Ὁοπῖ. δα ς.1, 10. 

τὰ μεγάλα ἱστία αὐτοῦ κοτέλιπεν--- 
καὶ τοῖς ἀκατίοις δὲ ὀλίγα ἐχρῆτο] Ν' εα 
τηᾶρηα δα] ῬαρΠδιη ΡΙΟΘΙΓΕΓῚ το]οία 
ΔΙΊΟι 1 ΤΘΡΟΠΘΓΘ Βο]θραηΐῦ. [{ὰ βιρτγα 
Οὐοποι 2,1, 20. ἔα ρΊΘΠ8 εἵ ἈΡΡΘΙ]θπ8 
ἐπὶ τὴν ̓ Δβαρνίδα τὴν Λαμψάκου ἄκραν 
ἔλαβεν αὐτόθεν τὰ μεγάλα τῶν Λυσάν- 
δρου νεῶν ἱστία : τ σα]! ἄρτι ΤΠ γ58η- 
6 δὰ ΡΌΡΉΔΠῚ ΡΤΟΘΊΘῺΒ. ΤΟ] 11888 
νἀ δίατ. ᾿Ακάτια Βιιηΐ οἴ παν]ρ]α ρᾶγνᾶ 
οἵ ρϑητϊιβ ν6}1 διὰ οθὶ θυ! αῦθ  ΟἸΓΒ15 
δΔρροβιύιαι μη. ῬῬοβίθψϊογθ βρη} ΔΙῸ 6 
ἘΡΙουισιι8 ἀἰβοιρ! Ππὰ8 ΠΡ γα 68 ἔαρο ΓΘ 
Ἰαθθθαΐ αἰβοιραϊοβ ἀκάτιον ἀραμένους, 
αὖ οδὲ ἀρὰ [)Ἰορθηθπὶ ΡΟ, 10, 6. 
ΡΙαΑΓοΠτ5 α6 ΡΟΘΙΙΒ Ἰεροπαῖς ῬΕΤΟἽ): 
Τὸ ᾿Επικούρειον ἀκάτιον ἀραμένους ὝΣΙΣ 
ητικὴν φεύγειν αἷῖ. [ΙαδΙη Δανθουϑιιβ 
ἘΡΙ συγ μα Ρ. 1004 Ῥ: ᾿Επαραμένους 
τὰ ἀκάτια φεύγειν ἀπ᾽ αὐτῶν. Θυοα 

Οὐ ΠΟΙ Π]Π]ΙΔηϊι8 [ηβϑὲ. 12, 2: ΠΆΘΟΥΟ 
οπιηθηι αἰϊδοϊρίϊπαην παυϊφαίίοηθ τνοίο- 
οἰδϑίηνα Ἰι ουρυθίαίασ. Ηοβ Ἰοοοβ ρο- 
ΒΌΘΓΔΙΩ ΟἸ]ΠΔ 84 ν6]1 5Β]ρ. Π ΟΔ ΠΟΏ ΘΙ 
ψοοᾶῦι]ο ἀββουθηάδιη οοηΐγα ΜΟΓΌΠ,. 
ῬΙαΐΆΓΟΏΙ Ἰοοοβ ὙΥ̓γΕ θη ο5 δά 
ῬΓΙΟΓΘΙῚ Ρ. 174 5644. τροΐθ αϊάθιη 
46 νε]}18 Ἰηζεγργθίδίιι, βθὰ Χϑπορμοη- 
[15 Ἰοσιπη ΟΠΊΪδιὕ, Π6 6 ΠδύΠΓΔΙ Ὑ6]] 
Ε]αβαθ Αἰ ουθηαπι ἃ ψ 15 Τ]ΔΡἪΪ5 
ΘΧρ σαν, φαοα Θαα]6πὶ ΟἸἸπὶ ἴῃ Αἃ- 
6615 ἔδοθτα σοπαίτιβ ΒΌπη, 564 νἱᾶθο 
ΟὙΤΑΤΩΤ Δ ΊΟΟΥ ΤΠ] ΟὈΒΘΥν Αἴ]Ο 68 ἃ Τὴ6 
σΟΠΒΌ]ΓΟΥαῚ Ὠ1Π1] ΡΙδΠΘ ΘΧΡΙΙΟΔΓΘ. 
ῬΟΙὰΧ Ι, 01: Καὶ ὁ μὲν μέγας καὶ 
γνήσιος ἱστὸς ἀκάτειος᾽ ὁ δὲ κατόπιν 
ἐπίδρομος" ὁ δ᾽ ἐλάττων δόλων" καλεῖ- 
ται δέ τι καὶ λοίπαδος" ἐνίοις δὲ ἀκά- 
τειος δοκεῖ. Ηφος 116 ἀθ πη8]0 ἦρθο. 
Ἠδβνοῖ : ᾿Ακάτιον, ὁ “μέγας ἱστός. 

Ιάδτῃ : Δόλωνες, οἱ μικροὶ ἱστοὶ ἐν τοῖς 
πλοίοις. Ιάδῃη: ᾿Επίδρομος, τὸ ἱστίον 
τὸ ἐν πρύμνῃ κρεμάμενον, ὃ καλοῦσι σί- 
Φφαρον καὶ ἔλασσον. Ῥτο λοίπαδος Ρο]- 
᾿οῖθ σοαϊοοβ Καμη! Παρθεπί λοίτα- 
σος, ΑΙ ΚΘΠΟΥΡΊΟΙ5 λόγγασος. 838]- 
ΤηΔ 55 Θιηθηδαθαΐ σίπαρος. ΟπδΙη 
ΘΙΠΘΠ ΔΙΊ ΘΠ ΠΤηΔΓΘ νἹἀθίαγ ἸΟΟῚ8 
Βδβίὶ : ϑιυραγην αρροϊϊαπέ αἰοϊοπόηι 
γιοά 68ὲ τοίη ηνθια ἔπ πανὶ, τ 

αοαΐϊοη, ηνα)ιι5. ϑδιμρατγιην ατέθηι αἸοί τη 
αἷἱέ ΟἸπηῖιθ Οαρὶίο τυοῖέ δοραταΐιιηι 
φιιοα 51: εἰϊδ)ιριοίιηιψιθ α αοἰοηθ ἐηΐο- 
γίογὶβ πιαϊϊ. ᾿βιἀουβ ΟΥρΊη. 10, 2: 
αϑηογα τυοϊογιηι ἀκάτιος, δόλων, ἀρτέ- 
μων, ἐπίδρομος, δἰραγιηι, ηιθηαἰϊοϊιηι. 
λ φιΐδιια. αοαΐζιην υοϑίνην ηνμϊηυμηη 
65ΐ οἱ ἴῃ ηιοαϊα πασὶ οοποίμέμηι. Ερῖ- 
αἰγοηνιδ δϑοιηας ηιαφηϊίιαϊηῖδ, 5δοα αὐ 
ριρρῖηι. [1)οίοη, ηυϊηΐηυιηι, ϑϑίτιγ, οἱ αὐ 
»Ῥγογαάην αἰοἤωιηι. Αγέθηιο αἱγισοπας 
ροΐζιι5 παυὶδ οαιιδα σοηυηιθηαἰαΐιηη, ψιιαην 
οοἰογἑαί5. διραγηη, σθηλι5 ϑοἰδ ει, 
»οαάθηιν μαδθηϑβ, ψίο πασνϊφία 7μυϑαγὶ 50- 
ἰοηέ ἐμ παυϊραΐϊοηθ, φιιοίδο5 υἱδ υϑηΐὲ 
ἰαηιιοδοῖί, φιοα οὦ δοραγαΐίζοη οωϊδίῖ- 
ηιαγέ ποηυϊναΐμην. (πὸ ἴῃ Ἰοοο ιη- 
σΘηδ8 ὄρθοῦ! Π)οοἰτΊη. 12, 99. μαροΐ 
αοἠαΐοοῃ, αἰαἴπην, αττἠθηιοη,, δὲραγ, 
ηιοηαϊοιηι. δά θυ βουϊρίαγοο ναυϊθίδϑ, 
αοἠαΐοοη, οἱ αἰαἴμηι, ἴῃ (Ἰοββϑὶβ Να}- 
ΘΔ 11 ΠΟΠΒΡΙΟΙαΓ. Δ ΕΓΔ ΒΟ ΡΟ ΓΆΙῚ 
δίραγιην 6556 τηοηβίγαῦ (Ὑοιτη σι- 
πάρους ἐπαίρειν ἀριιὰ Αὐτϊάππαπη. [.0- 
οατὴ [5] ἋΟΥ τορϑῦμῦ ΒΟ Πο]]αϑίθβ [λιοδη] 
Δα 5, 429. νεγθα : ϑιμηιηιαφιθ ραπαθη8 
ϑδιίρραγα τνηὦοϊογιηι ρογίιγαδ οοἰζρτί ατι- 
γα8δ. ΑἸΓΟ ΘοΠο]αβίθβ υϑία ηυμογα 
ἔῃ, ηιοαζιιηι, [)ο ἐκ ἰὐέέογεβ ᾿Ἰπτουργθίαίιγ, 
(θβποῦ ἴῃ 65. 1. [,. 1η[6]]Πσὶὲ 1{{6- 
ΤΆΤΩ ἸΠΨΘΥΒΔΠ Δέλτα, μᾶς ἤρτπχα, Ὦ . 
αὖ ροάθπη ἀπὰπὶ Ππαθοαΐ, αυοα [50- 
ἄογιιβ δῇηστηαί. ἴβαχμῃ ΒΌρΡδΙ ἀοοδί 
ΡΥΘΘΟΙάσιιβ Ἰοοὰβ ϑθηθοθ Εριβί. 77», 
τπη646 ρῬαΐθί, Β.ΠΏΓη18 ν 6118 ΔΗ ΠΟΙ 50- 
118 ἔπ15586 βιρρατα. ὕὕπ46 διαί!αϑ 
ΘΙνΔΙΌΙΩ 3, 2, 27: Κ͵͵οΔ ϑδιηνγηνδ σἩ- 
ποοίτέο διρραγα υοἴϊδ. 1)Ο0]Οη18 τπιϑιηῃ 
ΟὈΙΘΙ Βιρηῃϊῆοανι [νυ 37, 20: 
Ῥοϑίοαφιαηι ργεδίογίαπι παῦοηι Ῥοίψαε- 
μίας, γοϊοίὶς βοοῖλδβ, υοία ααηέθην υἱ- 
αογο, ϑδιεδίαϊί5 ταρίϊην αἰοἰογίδις, εξ 
ογαΐ δϑοιηαιι5 ροίοηξίθιι5 Πρ ἠθδιι υθη- 
ἔιι5, σαροδϑιιέ ἤσαν. Ἰάρτη 96, 44: 
Ωμοα εὐὲ υἱαϊέ Ποηιαηιιδ, υοϑία σοΉ- 
ἐγαλῖέ ηναίοδχιο ἐποϊίπαΐ, οἐ δἴηνμϊ αν΄- 
ηιαπιθία ΟΟΠρΟΊΘη5 ΟΡΟΥΥΓ ἴη,56- 
φιιοηέοβ παῦθ5. «αηὶν ζογηιθ ἐγίχίμέα 
ἤη, 7γοηέθ ογαηΐ,. ψιυῦῆδιι5 εὖ «ρηιατγοΐ 
ἰωυλι, οογηῖι, αοἰοτῖδϑι5 ογϑοίὶς αἰζιην 
ροΐέογο τπΐοηαϊὶέ. οἵ ο. 45: Ῥοϊψωοηϊααβ 
-οιδίαξ5 αοἰοηίδιδ 6} 186 ζΉ 676 ἴηι» 
ἐοπαϊέ. δα χαθῖα Ἰοσαμη 1)οηδίιβ ἀο- 
Ἰοπθ5 [ς]οσγατῃ ἐγηοἠθέίο, ΘΡΙἀΓΟυ τα 
γΕΙῸ ηιθζζάηα Ἰηςουργοίαίασ. Αρδίῃϊαβ 
ΠΊΔ]08 Πᾶν] Τὴ ΟΠΘΓΔΙΙΔΥΙΠῚ τὰς ἀκά- 

Α ἃ 



954 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒ ΗΙΒΤ. ΘᾺ. 
Ἁ “ ᾿] ’ δὲ κ “ Ἁ ΄- » λί 9 -- ᾿- -" 

καὶ τοῖς ἀκατίοις δε, καὶ εἰ φορὸν πνεῦμα εἴη, ολίγα ἐχρῆτο" τῇ 
δι ᾽ὔ 2 ’ὔ Ἀν ’ "ἷ Ἁ 

δὲ κώπη τὸν πλοῦν ποιούμενος ἀμεινον τετὰ σώματα ἐχειν τοὺς 
4 

, ΄ “- ’ Α π΄. 

2 ὃ ἄνδρας καὶ ἄμεινον τὰς ναῦς πλεῖν ἐποίει. πολλάκις δὲ καὶ ὅπου [τ6] 
- κι " ἢ με ᾽ 

μέλλοι ἀριστοποιεῖσθαι τὸ στράτευμα ἢ δειπνοποιεῖσθαι, ἐπαν- 
΄ ΄- Ἀ ΄“ Ἁ 93 ᾿ ᾿ 

ἤγαγεν ἂν τὸ κέρας ἀπὸ τῆς γῆς κατὰ ταῦτα τὰ χωρία. ἐπεὶ ὃ 
» ’ὔ «ἃ Ἄλον , , Ν , ς Ἁ 

ἐπιστρέψας αν Και αντιπρῳβους καταστῆησας Τὰς τριήρεις απο 

σημείου ἀφίει ἀνθαμιλλᾶσθαι εἰς τὴν γῆν, μέγα δὴ νικητήριον 
“-" - » ᾿ ; Ἁ 

ἣν τὸ πρώτους καὶ ὕδωρ λαβεῖν καὶ εἴ του ἄλλου ἐδέοντο, καὶ 
’ὔ Α « Υ « ᾿] ε Ι ᾿] ’ ’ 

πρώτους ἀριστῆσαι" τοῖς δ᾽ ὑστάτοις ἀφικομένοις μεγαλη 
; ᾿" ’ ᾽ - ΄ ,ὕ . ὦ Ἀν 

ζημία ἣν τό τε ἐλαττοῦσθαι πᾶσι τούτοις καὶ ὅτι ἀνάγεσθαι 

τους αΑἰχιῦ, Ἱλιοϊαππιβ δαΐθπη ἀκάτια 
͵αχία ὀθόνην 46 ν 6115 σα ῃπογδίση ροβιυῖ. 
ἴίοοα ροβιία Ὠδῦρθβ ἴῃ [μχῖοὸ τεξθοο 
ἢ. ν. ᾿πισείων ἃ ῬΟΙΊὰσΘ 1, 91. δῦ 
ἀτράκτῳ τῷ ὑπὲρ τὴν κεραίαν βυϑρθη- 
αἰῖαγ. [06 τηθηαῖϊοο "δβίπβ : Πομα- 
οἰ, αἱοὶ ριεέαγέ υοἴνρι, ψιιοο ἦπν ργῦουα 
»οπῖί. Μιάδίαχ Ἰριίαγ ἀΟ]ΟΠ πη α]- 
σογθ. Ηἰ8 οπηηΐθτιβ 6 Ἰοοῖβ η8}1ὰ αἸ- 
[ογθ πο ποία ΘΟ ηΠΟΙ ροίοβί, ααᾶ ἀκά- 
τια αἸδυηρτιδηΓ ἃ Ὑ6115 ΤΩΔΡἪ]Β ὩΔΥῚΒ 
Ῥ6]1Π1οθθ. Μδηριηαβ ἸρΊΓΥ ΠΟΘ Π], πθο 
σαυϊοσααδιη Ἰπναῦ Ἰοοιβ Ηδβυο ἃ 
Μοτο ααοαὰθ ἀρροδβίίυβ : ̓Ακάτια, τὰ 
μεγάλα ἄρμενα. Νίιῃη ἢδθα ᾿ρ8ἃ 1188 
Βηῦ ΟΕΦΟΥΤηιΒ, οὗ μεγάλα εἰ ἀκάτια. 
50Π0]. Γ[λμιοϊδηὶ δα Ἰοουχῃ «ονὶβ Τταρ'. 
6. 46: ΓΑνεμος ἐμπίπτων τῇ ὀθόνῃ καὶ 
ἐμπιπλὰς τὰ ἀκάτια τῃἰογργείαίαν : Οἱ 
μὲν τοὺς μεγάλους καὶ μέσους καλοῦσιν 
ἱστούς" εἰσὶ δὲ οἱ καὶ τὰ παρ᾽ ἡμῖν λε- 
γόμενα κάροια ἀκάτιά φασιν, οἷς ἡ κε- 
ραία ἀνέλκεται. Τάδε δα Νανιρίθτη 
6. 4: Εἶτα ἐπὶ τῆς κεραίας ἄνω διαθέον-- 
τας τῶν κεροιάκων ἐπειλημμένον ἴΐα : Τὰ 
νῦν κάρυα ἰ κάροια Βαϑί. δα ἄτερ. 
Ῥ. 4261:.] λεγόμενα παρὰ τοῖς ναυτι- 
κοῖς, ἃ καὶ κρίκους καλοῦσιν οἱ παλαιοί. 
δὸς τοὶ Ὡϑυΐοθθ ῬΟΥ 8. Θχρ!οδη ἃ 
σομησηθηᾶο. ΟΗΝ, Ἐχρ!ϊοανὶξ 
Βοθοκηπιβ χκιμηιάοη, ἐἰδον ας ϑ'ϑοιυο- 
86Ή, «ἰ65 ΑἸ ἐἐϑολιοη, Θέααέος Ρ. 130 5666.» 
ΔηϊηδΔἀνογταιθ ἱστία μεγάλα 6888 
ν 6] τηδ]ου5 Τ]Δ]1 οἸαβαθ ἀπίθηπδ- 
ΤΌΙΩ, ἱστία ἀκάτεια ΑἰζοΥτ15. Ττη8]}} ἱστὸς 
ἀκάτειος νοσδίϊ, “θὰ ρ,διηπΊδίϊοο5 
ΘΟὨἐ 5856 ᾿πίθγατι πη οἴιπὶ τηδ]ουϊ ο5- 
ἴθ πα! ᾿. 127, αὐ Πάοπη ἱστία ἀκάτεια 
δαΐ τηδήοτα ῬΑΥΙΓΟΙ δία τηϊηοσα δαΐ 
Αἰδογαῖγα ἋἸοἱ ρου θοηΐ, ΡΏσυ πο μο 
[Δτηθῃ ΒΘ ΚΙ ΚΟΥ Ρ. 10, 1ο, τϑοῖθ 8ηπο- 
ἰαηΐθ κυρίως αἰεὶ τὰ μικρά. 1)6 οεἰοι 8 
ψΟΟΘΔΡ.]18 ν. ϑίθρῃ. ΤῊ68. 

εἰ φορὸν Ὠ.ΚΥ΄. εἰς φορὸν Β. Οὐεἴετῖ 
εἰ ἔφορον. εἰ εὔφορον ϑίορμδητιβ σα τα 
86 δΔηποίδθομθ : “ [ἡ νυ]ρ'. δα]. 16- 
οἰθαῦ ἔφορον πνεῦμα. Νο8 εχ αἰϊααοί 
νϑί. οοα. εὔφορον τΘΡΟΒιυίτηῖ8, ῬΟΒ56 
[ΔΙΊΘῊ οἰϊατη φορὸν ἸΘΟῚ ΠΟ ἸρΏΟΤΔΗ- 
[65. ΒΟάδπη τη060 αΙοΙΐτιΓ Ρϑι1]10 ροϑί, 
καὶ εἰ μὲν αὔρα φέροι. ΑἸποα ρθητιβ 
Ἰοχιθηαὶ ΊΓρΊΠ 15 ̓ Ἰτηϊζαύβ νθπίοβ ἴδ- 
τϑηΐοβ αἰχι." Ἐπ βὶς Α., αἱ νἀ δία, 
ἂρ αυο ἰδοοῖ (ἀδ]1ὰ8, αὶ ἀ6 Εἰ. : “ εἰ 
εὔφορον Τὰ. μα δυ{ἰαθίο εὖ 65ὲ ῥγδδΩΊ6 
οΠαοόο, οἱ αἱ αἰ ίδιι"5 αἰ 6 ξογηῖ ποιι- 
φοίίο, Τα ζογηι αἰθ ευ, ἀαη5 [65 αἰέν ο5 
»αβδαγε5, αἰ ὃ γ 6 ϑοαιμοοιρ, οἐ 6ὁδὲ α5862 
γοηιαγ ιαθίο. Μοχ ρῖο πλοῦν Ιάθτη 
νουν. 

28. ὅπου] [ΔΌΓ] ὅποι. 
δειπνοποιεῖσθαι] δειπνοποιῆσαι Ἐὶ. 
ἐπανήγαγεν ἂν τὸ κέρας] ἐπανήγα- 

γον Εὶ. ““ιηάυχῃ Ἰοοὶ να οἵ βιηθη- 
ἄδγθ σοῃαῖπϑ θὲ Μοσὰβ ἴα, π΄ ἀνὰ 
μέρος Ἰερσετγοῖ οἱ αἰΐθσυση ἂν ρΡοδβῦ ἀντι- 
στρέψας ἀεἸ]ετοῖ. αᾳυϊάθηη Ὀυϊτηθατη 
Ἰερο ἐπανῆγεν, ἀφοΙη46 ἐπὶ κέρως δι 
κατὰ κέρας, αὖ 56,δτι8 510 δῖα: Α 11- 
ἴΟΥΘ ἴῃ δἰζατη ρτόυθὩὶ ἡ εΐ Πᾶν ε8 βη- 
σῦ]α8, πηϑιη ροβῦ δἰζθγατη ; ἀθιηαθ ἴῃ 
αἰΐο σοηνούβαβ οοηίτα Ἰοσατη, ὉῚ 
ΡΓΔΗαἸαπη Βασηογο ἀθθηΐ τη }]}1[68, Θ0Π- 
ΒΙϑἴθυθ, ἈΠ Ὧ8 βῖρῃο ἀαΐο οἵημθβ οοἢ- 
τΘηἀθθαηΐ βγη! δα Ἰοσπὶ 1Π]Ππτὴ οἵ 
ῬγαΠατατη." ΟΗΝ, Τὸ κέρας ἀϊοίαχη 
ὈΓΘΥΙΟΥ ῬΓῸ τὰς ναῦς ἐπὶ κέρως τε- 
ταγμένας, 1. 6. ἃΙίογάτη ροδβὺ δἰζθγϑτη. 
Ιὴ βϑαιθηθθιιβ γοιὸ ἐπεὶ δ᾽ τὶ ἔου- 
ἴαθ86. σαὶ βουϊθαΐ ἔπειτ᾽, ρᾳῃοίο ροβὲύ 
γῆν Ροβῖίο. ἔπειτα δ᾽ ---μέγα δὲ ΒοίΠῖι8. 

ἐπιστρέψας Β.Ο..ἘΜΕ11. Οὐδίοτ 
ἀντιστρέψας. 

εἴ του] εἴ τι Ἐ. 
σημήνειε) σημήνειεν Α.΄. (ὐδἰοιὶ ση- 

μήνειαν. ΠΙᾺ Ἰτηρουβοπα ον ἀϊοΐαμα. 

ΕΠ: 
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473. 118. ΥἹ. ΟΑΡ. ΤΙ. 8δδ 
.“ ὴ Ω κ ἃ , Ἁ “ κ ΄ “ 
ἅμα ἔδει, ἐπεὶ σημήνειε᾽ συνέβαινε γὰρ τοῖς μὲν πρώτοις ἀφι- 

, ΟΡΝΑ. ο“ ω ω δὲ λ ’ ὃ Ν 
κνουμένοις καθ᾽ ἡσυχίαν ἅπαντα ποιεῖν, τοῖς ὁε τελευταίοις διὰ 

΄-. ’ 3 ΄-- ’ ο 

20 σπουδῆς. φυλακάς γε μὴν, εἰ τύχοι ἐν τῇ πολεμίᾳ ἀριστοποιού- [17] 
΄ι- ΄ Υ͂ , 3 Α - 

μενος, τὰς μὲν ἐν τῆ γῆ, ὥσπερ προσήκει, καθίστη, ἐν δὲ ταῖς 
χ " Ἁ ’ ᾽ - Α 

ναυσὶν αἰρόμενος αὖ τοὺς ἱστοὺς ἀπὸ τούτων ἐσκοπεῖτο. πολὺ 
5" ᾿ Ἁ ᾿] ἴω « “ “5 Θ' α 

οὖν ἐπὶ πλέον οὗτοι καθεώρων ἢ οἱ ἐκ τοῦ ὁμαλοῦ, αφ ὑψηλο- 
Ι “ “ δὲ ὃ - Α θ "ὃ » Α 

τέρου καθορῶντες. ὅπου δὲ δειπνοποιοῖτο καὶ καθεύοοι, εν μὲν 
"» - , Ἁ Α ΄- ’, 

τῷ στρατοπέδῳ πῦρ νύκτωρ οὐκ ἔκαε, πρὸ δὲ τοῦ στρατεύματος 
ι ’ὔ ’ Α ᾿] νῳ, , 

φῶς ἐποίει, ἵνα μηδεὶς λάθη προσιών. πολλάκις δὲ, εἰ εὐδία εἴη, 
σδλ ὃ ,ὔ ο ,ὔ ᾿ ι “ Α ΕΣ ’ θέ ο΄ 

εὐθὺς δειπνήσας ἀνήγετο" καὶ εἰ μὲν αὔρα φέροι, θέοντες ἅμα 
’ Ν ’ Α Ά " ’ 

ἀνεπαύοντο" εἰ δὲ ἐλαύνειν δέοι, κατὰ μέρος τοὺς ναύτας ἀνέ- 
- “ . Ἁ ’ Α Α 5 Α 

8οπαυεν. ἐν δὲ τοῖς μεθ᾽ ἡμέραν πλοῖς ἀπὸ σημείων τοτε μὲν ἐπὶ [18] 
Γ ’ 5 ͵ κ Α 7 “ 

κέρως ἦγε, τοτὲ δ᾽ ἐπὶ φάλαγγος" ὦστε ἅμα μὲν ἔπλεον, ἅμα 
’ Α Υ 

δὲ πάντα ὅσα εἰς ναυμαχίαν καὶ ἠσκηκότες καὶ ἐπιστάμενοι εἰς 
Α ς Ἁ ΤΩ ’ «ς ΕΝ Ψ , " 

τὴν ὑπὸ τῶν πολεμίων, ὡς ῴοντο, κατεχομένην θάλατταν ἀφι- 
φι Ὧν ἃ ἑνὸς ν “- ’ ; ᾿ 5 Ὑ ᾿ 

κνοῦντο. καὶ τὰ μὲν πολλὰ ἐν τῆ πολεμίᾳ καὶ ἠρίστων καὶ ἐδείπνουν 
Ν κ Ν ᾿] “- ’ὔ ’ Α Ν Υ͂ Ε 

διὰ δὲ τὸ τἀναγκαῖα μόνον πράττειν καὶ τὰς βοηθείας ἔφθανεν 
" , Ν ἘΝ ον Ν᾿ ; Ἁ Μ ’ ’ 

41 ἀναάγόμενος καὶ ταχὺ ἐπέραινε. περὶ δὲ τὸν Μνασίππου θάνατον [19] 

ἐτύγχανεν ὧν τῆς Λακωνικῆς περὶ τὰς Σφαγίας. εἰς τὴν ᾿Ηλείαν 

20. καθίστη] καθειστήκει Υ. Ἑσορίο Υ., 46 ψᾳὰο δοθέν δα ὑπὸ τῶν. 
αὖ] ἂν Τ)ΟὈΓΘοι5. θάλατταν Ἐ. (ὑδίοτ! θάλασσαν. 
ἐσκοπεῖτο. πολὺ] [101] ἐσκόπει. τὸ ἠρίστων ἠρίστουν Ἐ. 

πολύ. Νυπηθδιη ΧοπορΠΟΗ τὸ πολὺ πράττειν] [ΔὈΥῚ πράσσειν. 
αἰχιῦ Ρ]εσατησιιθ. Νίϑο ρ]οσπιπησιθ 80 καὶ τὰς οπη. ΚΕ. 
ΘΧΟΘΪ80 ἰΙοοο ἸΟΠρΊῸ5 ΠΌΔΙ Ρ]ΔΠ0 ΡΓῸ- ἔφθανεν) ἔφθασεν Ἀ.Ἐ.Ἐ,, ΑἸα., οοτ- 
ΒΡΙΟΙ ΌΤΙ ΤΊΔΓΘ. τἱρθηΐθ 1. ““ ΝΥ εἰβκιιβ νου: ῥγύμδ 

πῦρ νὐκτωρ] νύκτωρ πῦρ Β. “Καῖο- ρτγοΐοοίιι 68: φιαηιν ἢοβέοβ αα ριισπαηι 
ΏΘΙῚ Ὠτι]τι5 ΤΠΟΤῚΒ ΘΧχρ]οδῦ ἴῃ ΑΠμαθα81Ὶ ἀσορασογοηί. ΝΝΟΤῚΡΘ τη] 165. Πᾶν] 8 
..2..18. ΒΟΗ͂Ν, ΘΡΎΘΒΒῚ Ρ]ΟΥΤηη 116 1Π [οΥγὰ 8]16Πη8 οἷ- 

λάθη] λάθοιν. Ῥυπι σΔρΙΘραπΐ, 86 ἴδῃ ἔθϑ δ η6Γ 
εὐδία] εὐδεία Ἐὶ. ΓΈ ΠῚ ἃροὈδηΐ, τῦ ΔΟουγΓθηὔ6 5. ἈΡΥ]ΟΟΪΔ 8 
θέοντες---εἰ δὲ ἐλαύνειν δέοι] Ἑδᾶδπη οἱ δύιηᾶ ἰηΐογθηΐθβ δηΐθνουίθσθηΐ 80]- 

Ἰαπεία ἴῃ ρον. Πάντα θεῖ καλαύνεται, τὰ. 50 ΗΝ. 
Σμϑρς ΤΘΒΡΙΟΙΘη5. ΑὙἸβίορη. Ἐςο]. τορ καὶ ταχὺ ἐπέραινε] Ἦξος νυ]ρὸ ροϑί- 
Ἰοῖς : Νῦν μὲν γὰρ οὔτε θέομεν οὔτ᾽ Ροβιία ΒΘα]ΙΘΌΔηΓαΓ, αι ΙπηοΠθηΐθ 

ἐλαύνομεν, ὅ ἐστιν οὔτε ἀνέμοις οὔτε ΝΥ ΕΙδκῖο Βιιθπι ἴῃ Ἰοουμη τχοβϑίτα!. 
κώπαις πλέομεν, βεουππαθη 5600]. 50ΗΝ,, αὶ ροβαὶ ροβῦ πράττειν. 
106 πανϊρδηΐβ ἤοιη. Θά. Γ', 288: ᾿Αλλ᾽ 321. Σφαγίας Μογιιβ ροβύ ϑίθρμα- 
ὅτε δὴ καὶ κεῖνος, ἰὼν ἐπὶ οἴνοπα πόν- Τὶ ἴῃ 168. ν. Σφαγεύς. ΤΑ τ] Σφα- 
τον, ἐν νηυσὶ γλαφυρῇσι Μαλειάων γέας. ““ ῬΊΓΑΙΪ ὨΌΓΉΘΙΟ εἴ {γ68 ααϊ- 
ὄρος αἰπὺ ἷξε θέων. ἀοῖὴ Ρῃαρίαβ δῃηΐθ Ῥυ]αμη ΘΟΙΏΙη6- 

30. τοτέ---τοτὲ] τότε---τότε Β. τηογδῖ Ῥ]ΙΉ1115 4, 12, 8.190. ΜοΒΒΘΏΙ86 
ἅμα μὲν] ἅμα Ἱ᾿. ἰρίταν Ρτϑοίθηβοθ ϑηῦ ἰβίθθ [Πβιτι|8, 
πάντα ὅσα εἰς ναυμαχίαν] Α΄. δᾶ 5. ΠΟ [,ΔΟΟΠΪΟδ; ΠΙΒῚ ΧΘΠΟΡΠΟΠ ᾿ἰρ86 

2 αν ΠΌΓΑΥΙΒ 1 ΠΟΙΏΙΠΘ6 ΔΌΘΙΤΑνΙΐ. 
ὑπὸ τῶν ίορῃαηιβ. ΓΙΌτὶ τῶν, χ- ΥΥ δἰβκίτιβ Μρββθῃίδιη οἱϊτη [,Δοοηϊ- 

Α ἃ 2 
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ἥ ΄- “ » «ε Ἁ 

δὲ ἀφικόμενος καὶ παραπλεύσας τὸ τοῦ ᾿Αλφειοῦ στόμα ὑπο 
“ “ “ “5 

τὸν Ιχθῦν καλούμενον ὡρμίσατο. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἐντεῦθεν ἀνήγετο 
΄“- ν ’ Α Ἁ ΄ 

ἐπὶ τῆς Κεφαλληνίας, οὕτω καὶ τεταγμένος καὶ τὸν πλοῦν 
’ ’ Ψ Α ’ 

ποιούμενος ὡς, εἰ δέοι, πάντα ὅσα χρὴ παρεσκενασμενος ναυμα- 
" ᾿ χ ᾿ ᾿ κ Μ , δ΄ αὐ ὖ ᾿ δ ᾿ 

χοιῆ. και γὰρ τα πέρι του νασιππου αὐτοπτου μὲν ονόενος 

᾿] ’ «ς ’ὔ’; ᾿] δ ὧν ’ “ἷ ’ ΔΑ 3 ’ Ε 

ἠκηκόει, ὑπώπτευε δὲ μὴ ἀπάτης ἕνεκεν λέγοιτο, καὶ εφυλαττετο 

ἐπεὶ μέντοι ἀφίκετο εἰς τὴν Κεφαλληνίαν, ἐνταῦθα δὴ σαφῶς 
τὰ 3 πε: ’ Ἁ ’ 

ἐπύθετο, καὶ ἀνέπαυε τὸ στρατευμα. 
Ω Α 53 [2 “- , “ ΕΣ 

Οἴδα μεν οὐν ὁοτι ταῦτα πάντα, ταν οἰῶνται ναυμαχήσειν [20] 
ΕΣ ᾿, τα “- Α ΄- Ξ ᾿] ᾿, ΄ 9 “ “ 

ἄνθρωποι, καὶ ἀσκεῖται καὶ μελετάται ἀλλὰ τοῦτο ἐπαινῶ, ὅτι 
᾿ε μ 

ἐπεὶ ἀφικέσθαι ταχὺ ἔδει ἔνθα τοῖς πολεμίοις ναυμαχήσειν φετΌ, 
“ Φ ’ ὃ Ἁ Ἁ “΄ ς ’ 53 -“ ΕἸ 

εὕρετο ὅπως μήτε ὁιὰ τὸν πλοῦν ἀνεπιστήμονας εἶναι τῶν εἰς 

ναυμαχίαν μήτε διὰ τὸ ταῦτα μελετᾶν βραδύτερόν τι ἀφι- 

κέσθαι. 

Καταστρεψάμενος δὲ τὰς ἐν τῇ Κεφαλληνίᾳ πόλεις ἔπλευσεν [21] 
ἢ , 5. «Ὁ δὲν ἵνΝ κ᾿ Ἧς .9 , Ὁ , δ 

εἰς Κέρκυραν. ΕΚ εἰ δὲ πρωτον μεν ακουσαζφοτι προσπλεοιεν εκα 

τριήρεις παρὰ Διονυσίου, βοηθήσουσαι τοῖς Λακεδαιμονίοις, 

οδτη αἰοίαπι {1586 σθηϑοί (οοηΐ. 7, 4; 
9.) εἴ ἃ Τπαογαϊᾶθ 2,25. Μείβομθιη 
τῆς Λακωνικῆς 5116 Υ ΟἸΟ] τηοῃηθί. 
ΡΠ ΔοΟΓουΊτη νυ]ρὸ οἴϊατη ΠΟΠηΪ Πα δηΐ 
ΒΙΠΡΊΛΔΓΙ ΠΌΙΠΘΙΟ : ἰΐα δἰϊαιη Ρ]αΐο ἴῃ 
ΜδμθχθμΟ Ρ. 242 Ο: Νικήσαντες αὐ- 
τοὺς ναυμαχίᾳ οἱ ἡμέτεροι καὶ λαβόντες 
αὐτῶν τοὺς ἡγεμόνας Λακεδαιμονίους 
ἐν τῇ Σφαγίᾳ." ΒΟῊΝ. 06 ᾿ῃϑ880]15 
Ὧ15 αἰχὶ Αὐποὶᾶπβ δα ΤὨιιογά. νο]. 2, 
Ρ-. 444-00. 64. ἰετύ.; ἀ(θ Μεββθῃῖθ 
ὉΓΌΙΌτΙΒ ἸηΐοΥ ΤΔΟΟΏΪΟα5. 16] 815 ΝΙθ- 
ῬαΠτῖα8 ϑουϊρῦ. ΠΏ]. γ0]. 1, Ρ. 110. 

παραπλεύσας τὸ Β.Ο..Ε.1.ν. Οε- 
[61] παραπλεύσας εἰς τό. ““ Ῥτοχποη- 
Τουαπλ δηΐπὶ [ΟΠ ἢ υἱΐτα ΑἸἹΡΠοὶ 
ΟΒΕΠαΙη Ββἰύατη οϑί. ΤΠπυογά. 2, 25: 
Καὶ περιέπλεον τὸν ᾿Ιχθῦν καλούμενον 
τὴν ἄκραν ἐς τὸν ἐν τῇ Φειᾷ λιμένα. 
5ΟΗΝ. 

παρεσκευασμένος  παρασκευασμένος 
Α. ΑΙα. 

ἕνεκεν) ἕνεκα Β. 
42. εὕρετο] εὕρατο Α. ΑἸΑ., οοΥτ. 1., 

οτῃ, (Ὁ. “Νδἐ ὅπως ᾿πβηϊῆνο ᾿πηραίαγ, 
ΟΡ ητ5 ομηθηααΐῖ : ὅπως--- ἀνεπι- 
στῆμονες εἶναι--- ἀφικέσθαι δοκοῖεν. 
ΤιθηϊοσΘ τηραϊοῖπα νἱζατη, 51 ἰπηθϑί, 
ΒΆΠΔΙ ΡΟΒ56 Ραίΐαραῦ Μοτιιθ, ροβὶίο 
ὡς ῬΓῸ ὅπως ; 564 ἰάθη αἴἴοτύ Ἰοσῦτα 

εχ (ΒΞ οοποιηΐοο 7,29: Πειρᾶσθαι ὅπως 
ὡς βέλτιστα τὰ προσήκοντα ἑκάτερον 
ἡμῶν διαπράττεσθαι, τιοϊ Ζεοιηϊιδ ἀπο 
ΘΧΘΠΊΡΙα Ροβαϊ οχ ιοάοτο ὥϊοαϊο. 
ΤοοὰΒ ἰδῆ ΧΟΘΠΟΡΠΟΠΕΒ ρίδηθ α1- 
ΨΕΥΒΊΙΒ οϑύ, Οὐ]α 51 σΟΠ]]οἴϑτη {1586 
ΒΟΙΙΡΙΠ εὕρετό πως μήτε εὖ οοἴογα ὃ 
5ΟΗΝ, ϑορῃ. ΑἹ. 2η8: Οὐκ ἂν γέ- 
νοιτ ἂν ταῦθ᾽ ὅπως οὐχ ὧδ᾽ ἔχειν. 
Ηϊς Ν. εὕρετο οὕτως ὅτι μήτε. Ἐχ- 
ΒΡθοίβϑ ροΐϊιβ ὥστε. 

48. Διονυσίου) Ἀοδρίαθ 5. 4. [ῃ Βος 
Ἰάθγῃ ἴθιηριιβ ᾿πο]α 1} παγγαῖϊο ΠΙοαουὶ 
τό, 57: Οὕτως δὲ ὁ χρόνος οὗτος τοῖς 
᾿Αθηναίοις ἤνεγκεν ἁμαρτάνειν εἰς τὸ 
δαιμόνιον, ὥστε μικρὸν ἀνώτερον τῶν 
Δελφικῶν καιρῶν ᾿Ιφικράτους διατρί- 
βοντος περὶ Κέρκυραν μετὰ ναυτικῆς 
δυνάμεως καὶ Διονυσίου τοῦ Συρακου- 
σίων δυνάστου πέμψαντος εἰς ᾿᾽Ολυμ- 
πίαν καὶ Δελφοὺς ἀγάλματα ἐκ χρυσοῦ 
καὶ ἐλέφαντος δεδημιουργημένα, περι- 
τυχὼν ταῖς κομιζούσαις αὐτὰ ναυσὶν 
᾿Ιφικράτης καὶ κρατήσας αὐτῶν διεπέμ- 
Ψψατο πρὸς τὸν δῆμον ἐπερωτῶν, τί χρὴ 
πράττειν" οἱ δ᾽ ᾿Αθηναῖοι προσέταξαν 
αὐτῷ μὴ τὰ τῶν θεῶν ἐξετάζειν, ἀλλὰ 
σκοπεῖν ὅπως τοὺς στρατιώτας δια- 
θρέψει. ᾿Ιφικράτης μὲν οὖν ὑπακού- 
σας τῷ δόγματι τῆς πατρίδος ἐλαφυρο- 

Α.6. 
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αὐτὸς ἐλθὼν καὶ σκεψάμενος τῆς χώρας ὅθεν τούς τε προσπλέ- 
δι ἀν Ὁ κα ᾿ ᾿ " . . , 

οντας δυνατὸν η»ν οβραν καὶ τοὺυς σημαινοντας εἰς Τὴν πολιν κα- 

- ον 9 ΄“ ’ Ἁ ’ “5 ’ .] 

24 ταφανεῖς εἶναι, ἐνταῦθα κατέστησε τοὺς σκοπούς. κακείνοις μεν 

325 δρόμῳ τῶν μελλόντων πλεῖν εἰσέβη εἰς τὰς ναῦς. πλεύσας δὲ [23] 

, , ΤᾺ ’ ε Ἂν ἢ ᾿ 
συνέθετο προσπλεόντων τε καὶ ορμουντῶν ὡς εοὐὲ σημαίινειν 

4 ν Α “ , ’ Ψ « ΟὙΜΩ͂, 3 Ἁ 

αὐτὸς δὲ τῶν τριηράρχων προσέταξεν εἴκοσιν, οὃς δεήσοι, ἐπεὶ [22] 

κηρύξειεν, ἀκολουθεῖν εἰ δέ τις μὴ ἀκολουθήσοι, προεῖπε μὴ 

μέμψεσθαι τὴν δίκην. ἐπεὶ δ᾽ ἐσημάνθησαν προσπλέουσαι καὶ 
᾽ ’ θ 5 ἀμον ας θέ ε δή" ᾽δεὶ Ά ἰ ᾽ 
εκηρυχῦη, ἀξία εγένετο ὕεας ἡ σπουθη οὐόεις γὰρ οστις ουὅ 

»» “' ε ’ ,ὔ , ς Ἁ Ἁ “ 

ἔνθα ἦσαν αἱ πολέμιαι τριήρεις, καταλαμβανει απὸ μὲν τῶν 

ἄλλων τριήρων εἰς τὴν γῆν τοὺς ἄνδρας ἐκβεβηκότας, Μελαάνιπ- 
“- , ’ὔ, Α ’ 

πος μέντοι ὁ Ῥόδιος τοῖς τε ἄλλοις συνεβούλευε μὴ μένειν 
9 “ Α :) Ἁ ’ Ἁ ΄ "5 , 9 - Α 

ἐνταῦθα καὶ αὐτὸς πληρωσάαμενος τὴν ναὺν ἐξέπλει. εἐκείνος μὲν 
Ω ’ ο “ - . ’ Α Μ“ 9 ’ -ς 

οὖν καίπερ ἁπαντῶν ταῖς Ἰφικράτους ναυσὶν ὅμως ἀπέφυγεν 
« ἣν γὼ Ἁ “ “ 6 φῇ " - τὰ 

αι δὲ απὸ Συρακουσῶν νῆες απάασαι εαλωσαν αὐυτοις ἀνδράσιν. 

ὁ μέντοι ᾿Ιφικράτης τὰς μὲν τριήρεις ἀκρωτηριαασάμενος ἕλκων [24] 
’ ΟῚ ᾿Ὶ “Ἔ. Ἷ , σ΄ Α “ “ 

ΚαΤΉΥΑαΎΕΤΟ ες ΤῸ ΤΩΝ Κερκυραίων λιμενα, τῶν δὲ ἀνδρῶν 

’ ς ’ Ἁ τὰ ’ ᾿ - Α Γ ». 

συνέβη εκΚαστῳ Τακτον αβργυρίον αποτισαι, πλὴν ἹΚρινίππου του 

πώλησε τὸν τῶν θεῶν κόσμον" ὁ δὲ τύ- 
ραννος ὀργισθεὶς οἴ οοἴοτα. 5ΟΗΝ. 

424. δεήσοι Α.Β.0.}.Β.Ε.ν. Οείου 
δεήσει. 

μὴ μέμψεσθαι τὴν δίκην] Ἠετοαοίύ, 
δ, τού: Θεοὺς, οἵ σε ποιήσαντα ἀνό- 
σια νόμῳ δικαίῳ χρεώμενοι ὑπήγαγον 
ἐς χέρας τὰς ἐμὰς, ὥστε σε μὴ μέμ- 
Ψψασθαι τὴν ἀπ᾽ ἐμέο τοι ἐσομένην δί- 
κην. ἯἮϊς ΟΡ γθοιιβ ᾿πίογργοίαςτ, 
Νοη οοπἑθηιπθηάα ρώπα αβ[οοίτιηι ἐγ, 
τϑρυαϊαΐα θρμδηὶ οοπ]θούατα μέμ- 
᾿φεσθαι. 

ἐσημάνθησαν Β.1).. ΟὐείεΥΙ ἐση- 
μάνθη. ““ ῬΟΪγΦΘΠιΒ 3, 9) 55: Προσ- 
τάξας πυρσὸν ἀνάπτειν φίλιον. Ιάθηὴ 
σκοποὺς ΧΟΠΟΡΠΟΙΐΙ5Β ΔρΡρο]]αῦ πυρ- 
σουροὺς, Ὁ] τη Δ]1τὴ πυρσωρὸς, αὖ φρυ- 
κτωρός.᾽ ΒΟῊΝ. δα ν. δίβρῃ. ΤΠ} 68. 

35. τριήρων 1).Ε. ἘῸΝ. τριηρῶν Β. 
(Ὀβίθιὶ τριήρεων. 

46. κατηγάγετο] κατήγετο Ν. 
τῶν Κερκυραίων Β.1).. ΟὐεἰεΥ] 

Κερκυραίων. 
συνέβη) Ῥαοίᾳϑβ 68. 
ἑκάστῳ) ἕκαστον Ῥ. γὰῃ ἄδη ΕΒ 

68. ΡΒ] οΙορ. [πιρᾷ. Βαῦ. 1849, 68]. 
ΝΟνΘΠΊΌΓ. ΡΓΟΡΟΒ [15 Ρ. 2, 4. 

Κρινίππου ΔΝ 6556] ] ηρὶι5 δα Πιοά. 
15, 47. Κνίππου Β.).. Ε.10.Υ. εὐ, αἱ 
νἱαοίαγ, Ο. Οὐδίουὶ ᾿Ανίππου. ““ Πιῖο- 
ἀΟΥᾺΒ 15. 47. ἀποθ5. ΒΒ ἸΟΤΌΤΩ ἃ 
ΠΙΟΠΥ 510 Τη]ββουτη ΠοΙηϊηδί (Ἰ551- 
α6π οἱ Οτὐὶπίρραση. Τήριλλος ὁ Κρι- 
νίππου Ἵμέρης τύραννος οβ΄ ἀρὰ Ηδ6- 
τοἀοίαμῃ 7, τόρ. [Τΐα οἴϊαπὶ Ῥο]γφ- 
πὰ ϑίἤγαϊαρ. 3, 9. 55. Ποιηϊηδῦ (τι- 
ὨΙΡΡασΤ.. ΦῚ 118 Ποθη οβϑί Κυανίπ- 
που ὥγγδΟυΒ1] ἀρὰ ΡΙ]αίδγομυη ἴῃ 
ῬαᾶγΔ}16}18 Ρ. 3810; ἔογίαβββ ἰάθη. [1)6 
ΟὐδηῖρΡὶ ποιηΐηθ δἰιηαθ. βαῖ8 οοη- 
βίαί. 1.. 0)..1]  ιοάοτχιιβ ἔγααὶῦ Ὡᾶν68 
ΟΠΠΠ65 ΠΟΥΘΠῚ ΘΙΟ]α5. οαρίαβ, σαρίϊ- 
γνῸ5 νϑῃαιϊίοβ, οχ Θουαπιὶ αἰβίγαοθοηθ 
ΡὈΙὰ5 αυδπ ὕο ἰα]δπία οΟἸ]]θοία δἴαιθ 
1ζα. τη] 1} 05. ΒΕΡΘ Πα βο]αΐα {ἀ]886. 
Χοπορῆοη απϊάθπη ἀδοθη ἰδηθιιΠΊ 
ΤΟΙΟΠΥΒ11 ὈΠ]ΓΘΠΊ6Β5 Πιιπηογαΐ, 864 ἸΠΆ 1 
Με]αηῖρραβ ἈΠοαϊαβ ἔπρα Βα ΓΑΧΊ, 
οὐ Ιάϑθιὴ Χϑῃορθοη οαρίϊνοβ νϑπαιίοβ 
ποραῦ. ΙΟάοΥΒ᾽ τπι88 δϑῦ γῦρο λα- 
φυροπωλήσαντες τοὺς ἁλόντας, αυοά 
ΕΧ ὨΔΥΓΑΙΟΠΘ ΧΟΠΟΡΠΟΙΗΓ5 νἹαθία 
Ἶάτὴ Ἰπίθγργοίδη τη. Ο]υ θη ]. ο. 
ὉΠάΘΟΏ ΠᾶνοΒ ΙΟΪαΒ οπδγσζαῖ. 
5ΟΗΝ, 



9ὅ8 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒ ΗΙΒ5Τ7. ΟἋΒ. Α.Ο. 

, ΄ ’ 

ἄρχοντος" τοῦτον δ᾽ ἐφύλαττεν, ὡς ἢ πραξόμενος πάμπολλα 
Υ «ἅ ξ ’ 9 “- Α ε Ν ’ ᾿] ’ 

χρήματα ἢ ὡς πωλήσων. κἀκεῖνος μὲν ὑπὸ λύπης αὐθαιρέτῳ 
᾽ " Α ΕΝ ΠΩ ’ ᾿] “- 

θανάτῳ ἀποθνήσκει, τοὺς δ᾽ ἄλλους ὁ ᾿Ιφικράτης ἀφῆκε, Κερ- 

δ. κυραίους ἐγγυητὰς δεξάμενος τῶν χρημάτων. καὶ τοὺς μὲν [25] 

ναύτας γεωργοῦντας τοῖς Κερκυραίοις τὸ πλεῖστον διέτρεφε, 
ν Α Ἁ Α Α 9 Ἁ ἴω “- ς ’ ΕΣ ’ 

τοὺς δὲ πελταστὰς καὶ τοὺς ἀπὸ τῶν νεῶν ὁπλίτας ἔχων διέ- 
ς Α ᾿] , Ψ Ἂν -“- “- Α 4 ’ 

βαινεν εἰς τὴν Ακαρνανίαν" καὶ ἐκεῖ ταῖς μεν φιλίαις πόλεσιν 
᾿] ὔ 5», ’ “- Α ’ Α » ’ 

ἐπεκούρει, εἴ τίς τι δέοιτο, Θυριεῦσι δὲ, μάλα καὶ ἀνδράσιν 

Α.0. 38 ἀλκίμοις καὶ χωρίον καρτερὸν ἔχουσιν, ἐπολέμει. καὶ τὸ ἀπὸ [26] 
372. ΚὯ , Ἁ ᾿ δὲ ἡ. ἃ , “ 

ερκύρας ναυτικὸν προσλαβὼν, σχεδὸν περὶ ἐνενήκοντα ναῦς, 

πρῶτον μὲν εἰς Κεφαλληνίαν πλεύσας χρήματα ἐπράξατο, τὰ 

μὲν παρ᾽ ἑκόντων, τὰ δὲ παρ᾽ ἀκόντων ἔπειτα δὲ παρεσκευάζετο 
΄. “- ὔ͵ ’; “ “- ᾿Ὶ “ 5», 

τήν τε τῶν Λακεδαιμονίων χώραν κακῶς ποιεῖν καὶ τῶν ἄλλων 
“- " 9 “- ᾽ - ᾿] “ " Α ᾿ ’ 

τῶν κατ᾽ εκεῖνα πόλεων πολεμίων οὐσῶν τὰς μὲν ἐθελούσας 
Ι “- “- 

προσλαμβάνειν, τοῖς δὲ μὴ πειθομένοις πολεμεῖν. 

39 ᾿Εγὼ μὲν δὴ ταύτην τὴν στρατηγίαν τῶν ᾿Ιφικράτους οὐχ [27] 

ἥκιστα ἐπαινῶ, ἔπειτα καὶ τὸ προσελέσθαι κελεῦσαι ἑαυτῷ 
Κ ἈΝ ’ Ἁ ὃ ΄ ς , 9 γᾺ , 

αλλιστρατον τε τὸν ὀημήγορον, ουὅ μάλα ἐπιτήδειον ὄντα: 

ὡς ἢ πραξόμενος χρήματα ἢ ὡς πω- 
λήσων] Θιτα!Πἴοι τορϑ ται ὡς ν]6 2, 
ἘΠ πον, Ὁ; 5. 69. 

αὐθαιρέτῳ θανάτῳ ΒΒ... Οὐδίοτ! 
θανάτῳ αὐθαιρέτῳ. 

47. ταῖς μὲν] μὲν ταῖς 
τι Ὁ.ῈΕΙΝ. οτα. Β. Οὐίου του. 
Θυριεῦσι Ἐν. ῬογίιΒ. [[ΔΡΥ] Θυ- 

ρεῦσι Ῥτεοῖεγ Α., ααὶ Θηρεῦσι. ““ 5ίε- 
Ῥμᾶπιβ ΒγυΖ. ν. Θυρέα. Ἔστι καὶ 
᾿Ακαρνανίας Θύριον διὰ τοῦ ι. Τὸ ἐθ- 
νικὸν Θυριεὺς ὡς Σουνιεύς. Οὐτη (ἀ5- 
ΒΔ ΠΟΥ ΑσΔΡΠΔηΙτι8 Ῥουβαδβιββοῦ αὐ 
6Χ σαϑβίθ!]β 5115 ἴῃ ΓΘ 5 σοπνθηϊγθηΐ, 
ἴστη ΠΥ] Θ 568 ΟἸΠῚ 8118 ΘΟ ]υτιηΐ 
86 1η ὑτῦοϑιη Αρυϊηιπ,, ἰοϑῖθ ΠΙΟΟΤῸ 
10, 67, ὔἱ δηίθ τοπονίατη Δεριεῖς 
Ἰοροθαΐαγν ρτὸ Θυριεῖς.᾽" 5ΟΗΝ, 

48. ἐνενήκοντα ΒΟ... Ἐν, Οδίουϊ ἐν- 
νενήκοντα. 

χρήματα ἐπράξατο] Ἠ]5 Δ]οαΐ οχ- 
δγοιαση. Ηΐποὸ ρταν θυ ἔοσοραΐ ΓΡὮ1- 
οΥὐᾶΐθβ Ῥᾶσθπῃ ἀθῖηαθ οὰπὶ [,οραδομηο- 
Ὠ115. [αοΐατη, οσὰπὶ ΑἸΠΘΠΙΘΏ565. ΟΠΠΘ65 
ἰδίδα Ερι λυ ἀὐθθ5 ΠΌΘγα5. τ ]]η- 
αυθῦθ σορογθηΐασ. Αὐ]βίοίθοβ. ἈΠο- 
ΤΟΥ͂Θ. 3, 1Ο: ᾿Ιφικράτης, σπεισαμένων 
᾿Αθηναίων πρὸς ᾿Επίδαυρον καὶ τὴν 

παραλίαν, ἠγανάκτει φάσκων, αὐτοὺς τοῦ 
πολέμου τὰ ἐφόδια παρηρῆσθαι. ΒΟῊΝ. 

κατ᾽ ἐκεῖνα] [ἴὰ ΒρΓα 5, 4. 64. 
5ΟΗΝ. 

τοῖς πειθομένοις] ϑίαρμδητιΒ ΤΠΔΓ- 
σἸηὶ δαβουιρβογαῦ: “ Εἰχρθοίδπαθτζη ν]- 
αἀοθδίαν ταῖς πειθομέναις, 56. πόλεσι. 
Θυο δάιηομπθγθ σνοἱαϊξ Ἰθοίουοιη αθ6 
τηαύαΐο Βθχὰ ; ΧΘΠΟΡΠΟΙ ΘηΪπὶ πο]οῖΐ 
πόλεις, 564 ὉΥθιπ ᾿ΠΟΟ]845, πολίτας, 
1π{6]}1ρ]. [0 ΒΕ Ρ6 ΒΘΧΈΌΓΩ βΒῖν 6 σ'Θ ΠῚ 
τησΐαῖ. 5ΟΗΝ, 

30. Καλλίστρατον] Ηϊς Ιάθτη ουχτα, 
ΤΙμοίῃθο οὐ ΟΠμδΌτϊα αηΐθα ἱπηρ θυ τη 
βθδβουδαΐῖ, διιοίοσθ ΠΙΟΤῸ 15» 29. 
Θυᾶτο ΡῬυμπαθηΐου ἔθοϊς ΓΡΠΙογαΐθβ, 
αποα βΒοοίππη 5101 δαβοϊβοοσθς ΘῸΠῚ 
αὶ Τιμηοίμουση δοοιιβανοσαῖ, ροϑί- 
ααδπὶ ἰδ 8015 ἱπηρουϊατη οθροῦδῦ. 
5ΟΗΝ. 

οὐ μάλα] ΚΚΟΡΡδθῃῆτιιβ, ποῃ ἔατη ἰηϊ- 
6 Ῥαΐδη85 ΒΘ η515588 ΧΘΠΟΡΠοηΐθμ (6 
ΔΙΠδύγαῖο, ἀθ]οθαῦ ποραῦποηοιη. [Εὖ 

μάλα Βοροκῃ. (ἕδομ. Αἴπμθη. νοὶ. 1, 
Ρ. 55ο. 6. «10. διεα ἐπιτήδειον νεΓ- 
θη πμη 886 Αἰηϊοαπη, 40 τοίου ῦ 
ΒΘαΌΘη5 ἀντιπάλους, τοοΐα ἀπϊτηδᾶνο- 
ι Νοϊῆμα, τπὰ]Θὸ ἰαηθη δα αθῃ8: 



372. 
“5Ὶ τηρῆο αὐτῷ ἴῃ Πᾶς βθηΐθηΐία 
ΟΥ̓ ᾿Β811π ἴογαβ." θοίττιβ Ἰάοτὴ : “ ἔ- 
{Ἰᾶτηϑὶ ΧΘΠΟΡΏΟΠ παῖ 5 Βθηβιβϑοῦ 
46 (ὑδ]]Π]βίγαΐο, πθ βὶς χαϊάθπ ἸοΟα αὶ 
Ρούαϊδβοῦ αὖ οατη ἴαοϊς [ΘΟ αν 8. 
Θυΐ, φ680, 1ὰ απο πιαφίηια αἸρινιΠῚ 
οδύ, 851 418 ΠΟΙΏΙ ΠΟΙ ᾿ΠΡΟΥ ΠΏ Ταὶ 
θΘΓΘ δ ΒΟΟΙ ΠῚ ΒΌΙη ΒΟΥ Σ Ια Ἰδὰ- 
(0116 οὐϊΐ, δῖ 418. σοὶ ρι Ὀ]Ποοο. Ραῖνα- 
ατη ᾿Πἰ ΠῚ] [18 1ΠΔ ΤΟΙ ΙΒουιΐ." ΘΙΠΎΠα 
ΤῊ] 411. Η]δ΄. νο]. 5, Ρ. 81. δα. ἃ. 
1849.1 ΝΙάΘ Ἐρὶπηοίσιιτη 46 μος ἸοοῸ 
ἴῃ ἤπο τ] δἀιίιη. ΒΟῊΝ, Θπαοὰ 
1ἴἴα μαρϑῦ : ““ψοσθα πο ὃχ Ππα]οῖο 
ΧΟΠΟΡΠΟΉ 5. ἸΡ511|8. 6556. 1Π{6]Προηἃ 
46 (Δ }Π]βίγαϊο ΠΟῚ 5018 Ἰάοηθο δα 788 
6110 σουθηαβ αὐ ΘΟ Π51110 αν πη δ8 
5815 Ραΐο βραιιθηΐα οὐϊδπλ ἀδπηοη- 
Βίσασθ, ῈΌ1] ΟΠ ΔὈτΙατη ποτηϊηδῦ, 866]- 
[158 νϑυθ]θ μάλα στρατηγὸν νομιζόμε- 
νον. Ουα ὃ αποᾶ ἀδ αἴτοαὰθ 88Ὀ- 
Ἰαπρὶ : εἴτε φρονίμους αὐτοὺς ἡγού- 
μενος εἶναι---εἴτε ἀντιπάλους νομίζων. 
Οταΐου!β (Δ ]Πβύγαῦ Ἰατι 1 τι5 τα Π1}1] 
ἀοίγδ αν. Επιπάθιη "ΓΠΕΘΟΡΟΙΊΡιΙΒ 
Ομίὰ8Β ἀρὰ Αἰμοπδυη 4, Ρ. τόῸ 
πρὸς τὰς ἡδονὰς ἀκρατῆ, τῶν δὲ πολι- 
τικῶν πραγμάτων ἐπιμελῆ αἰχ!ί. Αἃ 
ψο]ιρίαϊοβ ῬΥΟΠΙΟΥΘΏ ἔυϊ]588 ΘΕ]8 1 
ΓρΡΒϊοναΐθιη πονίτηιιβ. Δαάδτη βι8ρ1- 
ΟἸΟΠΘτ, τὶ δαπηοάτιπι ΡΓΟθΔΌΙ]6 ΠῚ 
ὙἹΘΔΘΥῚ ΘΠ] ΟἸ ΙΔ οχῖημθ που [ρἢ1- 
οταΐθπῃ οἱ (δ ]ΠἸδίταζαση ἰδπὶ δγοίδτιη 
σΟΔ]τῖ586. οὖ ἸΠΌΠΠΊΔτὰ, αι8 ΠῚ ΔΙΡΪί 
οἴΐδτῃ 14 αἰιοαὰ παῦγαῦ ΧΘΠΟΡΠΟΙ Ἰηΐτα 
δ. 2, 5. 2, αἱ ΙρΡὨΙογαΐδθτη, οὔχπῃ 1116 
(ροβῦ ραρμπαιῃ [,Θπούγοαπ ραΐο ἔδο- 
τὰ) Οοἴγοβ, Τγασιη ΓΘΡῚΒ, ἢ] Τὴ 
1Π τηδίγ πη ΟΠ απ ἀποογοί οἱ ἔονίππδ- 
ΤΠ ΒΔΓ Τ βθάθιη ἴῃ Τγδοίδτη Α- 
{615 ὑγαπβίοστοί, (ὐ]ΠἸβίγαΐιιβ 5θαπθ- 
γαῖα. Νιυρίϊαβ μᾶ5 Τρῃϊογαῦβ ἴῃ ο0- 
τη αϊὰ Ῥγούθϑι!αο ἀθβουρβογαΐ οἱ στὶ- 
Βούαῦ ΑΠΑΧΔΠΠΤ4685, σα] 5 ἔταρτηθηΐα 
ἄπο βεγναν!ὺ ΑἰΠμθηθθιιβ 4, Ρ. 1251; 
12. Ῥ. 552. ΘΓ 15, Ρ- ὅϑο. [π ροβίο- 
τίοσο (Δ Π]ϑίγαΐαβ ἀπᾶ οππὶ ΜΘ] ΠΟΡΟ 
ΠΟΙ ΠΔΟΙΙ : 15 γΘ1Ὸ ΜθΙδποριιβ 461 
6588 ν᾽ ἀοίαι σπὶ 1110, 416 πὶ ΠΟΠΪΠ8- 
νῇῦ ΧΟΠΟΡΠΟΙ Ἰηΐτα ο. 2, 8. 2. ϑ'οα 
ἘΧ δος αυϊάοθη Απαχδηατ418. ἸοοῸ 
ΠΟῸῚ Β88018 σοηβίαίῦ δῇ (6 σΟΉν ΝΟ 
ΠΡ 1411 ἴῃ ΤΠ Ώγαοϊα σΘ]ΘΌγαίΟ ΒΟΥ ΠΟ 
510 : (Π|8ἴγατὶ Ἰρτυπν τηθηῦ!ο δα ΤΉγα- 
Οἷδτη ΓΘΙΘΥΓΙ ΠΟῚ μοίοβίύ. ὅϑ'ϑα Πδρε6- 
ΤῆΙ85. ὑθβΕ τη ΟΠ 1ΠπΔ ον] 8018. ἢ. ὅ5. οἵ 
ΖΘΠΟΌΙ ἴῃ Ῥγονουθῖο Θάσος ἀγαθῶν, 
ἀδπίαᾳιθ ΗΘ ΟΥ. 6, Ρ. 5οο, Π6- 
τὰ ΤὭγδοϊθ ὑὐροπὶ ἃ (Δ ]Πβίτγαϊο 
ἈΡΒΙάηεθο, (δ ΠΟΥ δῖ 15 Η]1ο, σοπαϊΐδτη, 

118. ΥἿ. ΟΑΡ. 11. 959 

ἀοιηθ ἃ ΡΏΙΠΠΡΡΟ, Ατηγηΐε Π]]ο, οο- 
Ἰ0η18 ἀπούατη [1886 οὐ ΡΈΙΠΙΡΡροβ. πο- 
ΤΘ ἢ ΔΟΟΘΡΙβ86. Αποα ἔδοϊατη 6858 
ἀοθυς ἀοιησπη ρουβϑῦ ΠΟΌΊ]θΘ 1]]Δ πὶ 
ΒΆΡΕΙ Οτορο προς σαιβαιη ἃ (8]- 
᾿ιβίγαϊο ρῬϑγογίαιη, ατι8 1)οιηοβίῃθ- 
ΠΟΙ ΔΙ ΓΟΥΘΤῚ 1Π ΔΟΠΊΪΓΑΓ ΟΠ ΘΠ Τὰ- 
Ρυϊΐ, ἰθϑίθ ΑτηπΔη0 20, α. 4. 6 
ν ]απίαγιο ΓρΡὨ]οΥ 15 ἴῃ “Π γδοτη 6χ- 
5110 οχϑίαῦ (θϑιτηοηϊιπι “ ΠΘΟΡΟΙΏΡῚ 
ρα ΑὐΠθηδοιιη 12, Ρ. 532, 061 
Ἰοσῦτη οτη. ΝΟΡοΟΒ ἴῃ Ομ τα ο. 2. 
84 νϑυθιπὶ Θχργθϑδιῦ, ΌΙ βιπηα] τη0- 
ποῦ ΤΠΘΟρΡοιηριι8, δ᾽ αβάθμῃ ἐθιηρ ΟΥἹΒ 
ΠΟΙ] ὈοΥΤ 05. ΑΥΠΘΩΙθηβιτη απι6 65 ν]- 
ἴδτη δχίτα ρδίγαπι ΠΏΪΓΘ τηΔ]111586. 
Ιΐδᾳιι (ὐποόπθῖη ἴῃ ἴηδια ΟὙΡΤΟ, 
"πο πϑιη ἴῃ [ω6500, (παγθίθιη [ἢ 
ϑῖσθο, ΟΠ υατὴ ἴῃ ἀὺσγρίο νἹΧΊ856, 
ΤρΡὨΙογαΐθπι δαΐθιη ἴῃ ΠΤ Ήγαοα. «61 
δηΐθα ΑἸΟΙθΙαάθ5 ἴθ ΤΉγαοϊα βράθιη 
ΒΙ01 ραγανοσγαΐ, αὖ ϑιιρτα δριια Χοπο- 
ῬΠοηΐθιη Ἰορίτηιιβ. Εὖ ᾿η ΑΠΑΡΔΒ1 7. 
4, 1ο. ΗἨογδο]ᾶθβ, ϑθαίη5 ΠΤ Ὥτγδοιι πα 
ΓΘΡῚΒ [ΤΏ] 715, ΧΘΠΟΡΠΟΠΕΙ ρῥτοτηῖῦ- 
ὺ: Καὶ ἐν τῇδε τῇ χώρᾳ ἴσως ἀξιώ- 
σεις καὶ τείχη λαμβάνειν, ὥσπερ καὶ 
ἄλλοι τῶν ὑμετέρων ἔλαβον, καὶ χώραν. 
Ιρ586 ϑβαθηθβ ᾿θΙάθηη ο. 2, 5. 21. Α- 
ὉΠΘΠ]ΘΠΒ1 τὰ ΟΟΡΠΔΌΟΠΘΠΊ οὖ 8ΠΊ1Ο]- 
ἴδτη Ἰδοΐαί. ὅο]Ποοῦ δαάοοιβ, δια] θθ 
ΕΠ1ὰ5, 40 ΑΥΠΘΠπΙθηβιθι5. αοἰνα6 4ο- 
Ὡδίτι5 Ππιογαΐ, διισίοσα βοπο]δβίθ Ατὐὶ- 
Βίορ ΠΔΠ]5 ΑΟΠΔΙΏ. ν, 45. ΑΌ 6ο 
ἴη46 [θΊροΟΥΘ Ρ] γῈ5. ΑὉΠΘΠΊθη565 ἴῃ 
ΤΏ ΥΔΟΙΔ ΠῚ ὈΥΔΉΒΙηΪργαβ86 νἹαθηςΓ, 
Γογ ΠΠ αΐθ ΓΘρΡΊΟΠΙ5. οὖ ΔΊ] 18 ΓΘΡῚΙΠῚ 
Ἰηγ αι], 1θΊαπθ δάθο ορρὶάα ἰδπάθιῃ 
σΟπαΙαῖθθθ ᾿η ΟἼπούβοηθθο ΤὭγδοϊσα, 
αὰδο Χοπορῆοη Ηϊβί. 4, 8, 26. τὰς 
ὑπὸ τῇ Θράκῃ οἰκούσας πόλεις “Ελλη- 
νίδας νοσαῖ. [ΓρΠΙογαί5 ἴῃ Γγδοῖα 
ἀδρθηῦ5. σΟΠΒΠ]] τη ΤΟΡῚ (ὐΟἶΥ! ἀ αὔτ πη 
τοίους διιοΐου (ΠΠΟΠοτη]σοστιτη 2. δι1Ὁ 
Ααβύοίθ! 15. ποιηϊηθ θαϊζοσιιπη. [Ρ 5115 
Οὐοὔγοβ ΤΠΟΤῸ8. Θρτθρὶθ ρΙηχι ΤΠθο- 
Ῥοπῖριβ ΑὐΠΘΠΟΙ 12. Ὁ. 521. [96 
Απαχϑαηάγαθ σοπΊοο νἱἀθ Ἰοοαπῃ ΟΠ8- 
ΤΩ ΘΟΙΘΟΙ 15 ἸθΙάθιη 9, Ρ. 3824. Ηδθε 
οΟἸίτη δα ἢ. 1. οοτητηθηΐαΐαβ Δ 0 πτιης 
ΓΡΒΙογαΐθιη ροβῖθα, ρ]δοαῦβ ΟἰνΊθτι8, 
γα 1556 Αἰπθηαβ, οἵ δα βϑηροϊιζοια 
ῬοΥνθηἶβ86, δαοίοσο Οὐσπ6]1ο Ναροίθ. 
ἔὰ Μοπαβίῃριιπη δα λειτουργίαν 
δηΐθ δοίαϊθπη ἸθρΊπηᾶτη ΔαΙσ θη ττα 
ῬΓΟΡίθου τηδρη! ]]ηθῖη ϑδίαίασο 46- 
ἔθη α!ῦ ογαύοπθ Ἰαπααΐία 40 Ατὶϑίοίθ!θ 
ἘΠΘΙΟΥ. 2: 25. Τὴ: Δρῦν, '"ΓΏγδΟΙΘ νοὶ] 
ΟΡΡΙἀσατη νὰ] τεῖχος, οοπαϊτιτη 80 
ΤΡὨΙογαΐθ, ΠΌΤΟ ὨΙΒίου τη 25. ἴ68- 



9600 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΚ ΗΙἸΞΤ. 68. 

καὶ Χαβρίαν, μάλα στρατηγὸν νομιζόμενον. εἴτε γὰρ φρονί- 

μους αὐτοὺς ἡγούμενος εἶναι συμβούλους λαβεῖν ἐβούλετο, 

σῶφρόν μοι δοκεῖ διαπράξασθαι, εἴτε ἀντιπάλους νομίζων, 

οὕτω θρασέως μήτε καταρρᾳθυμῶν μήτε καταμελῶν μηδὲν 
. “- ΄“΄ - - Α 

φαίνεσθαι, μεγάλα φρονοῦντος ἐφ᾽ ἑαυτῷ τοῦτό μοι δοκεῖ ἀνδρὸς 
3 ΝΥ ᾿ ι “9. » 

εἰναι. κακεινος μεν δὴ ταὺυτ εἐπραττεν. 

ΚΕΦ. Τ. 

Οὲ δὲ ᾿Αθηναῖοι, ἐκπεπτωκότας μὲν ὁρῶντες ἐκ τῆς Βοιωτίας 

ἰαΐαν ΠΤ ΠΘΟρΡοταριιβ ΗΔ ροογδί! 18 1Π 
γος6 Δρῦς. 

Αἀᾶο ἀ6 (δ]]}1δύγαΐο θχϑι]8 οἵ ἀδηη- 
Πδΐο ἸοσαπΊ [οι βίη }8 6. ΟΡοΙγο]. 
Ῥ- τις, ΑἸδρα φυγάδα, οὗ ᾿Αθη- 
ναῖοι θάνατον δὶς κατεψηφίσαντο, Καλ- 
λίστρατον ἐκ Μεθώνης εἰς Θάσον ὡς 
Τιμόμαχον τὸν κηδεστήν. Πγουγριϑ 
Ρ. 198: Τίς γὰρ οὐ μέμνηται τῶν πρε- 
σβυτέρων ἢ τῶν νεωτέρων οὐκ ἀκήκοε 
Καλλίστρατον, οὗ θάνατον ἡ πόλις 
κατέγνω, τοῦτον φυγόντα καὶ τοῦ θεοῦ 

τοῦ ἐν Δελφοῖς ἀκούσαντα, ὅτι, ἂν 

ἔλθῃ ᾿Αθήναζε, τεύξεται τῶν νόμων, 
ἀφικόμενον καὶ ἐπὶ τὸν βωμὸν τῶν 
δώδεκα θεῶν καταφυγόντα, καὶ οὐδὲν 
ἧττον ὑπὸ τῆς πόλεως ἀποθανόντα ; 
Ηφς οταῖϊο ἀϊεοία ἔαϊξ ΟἸγταριδα!5 
112, 38. Αἴ οταῖϊο 1)θιηοβίμοηϊοα Ρ. 
1207. Μο]οποῖὰ διοποηΐθμῃ οαϊῦ, 1ὰ 
εδύ ΟἸνιηριδ 15 104, 2. δ ΔΠΟ 1. 
ΟἸγΙρΙΔ 15 τορ. ποπηϊηδί (]]Ἰ1βίγα- 
ἴὰΠπ ΘΧΘΌΪ]ΘΠΊῚ ΟἸΙΠῚ. σΘΠΘΙῸ ΤῚΤηΟΠΊᾶ- 
οο. Θυοπιοῦο ἰριίαγ (15 γαΐτιβ 
ΔΥΌ ο ΟἸγΙΩρΙ ΔἸ τού, 2. ροΐαϊξ 
6886, αποα οοηΐτα Βαρτϊοατα ἀπ01- 
ἰφηΐθιη βίαϊαϊί ἰαπιθη Βα ΚΘΉΪι5. 1ῃ 
Ηϊβίοσυ. Οταί. ασ. ρΡ. 141. θᾶ. Ἐβιβκ."} 
Τλινθύβιιβ ἸΡΊΓῸΥ οϑῦ ἀγόποη (]]1ϑίγὰ- 
ἴᾳ8. (ΔἸ ]ΠἸδίγαύαπη ογαΐογθιη ἴῃ Τ γἃ- 
οἷα τηουδηΐθηῃ οαπῇ ΑΥΠΘημΟάοτο οοτη- 
τηθτηοῦαί ἰβοογαύθβ 4 ρᾷοθ Ρ. τΙ64Α: 
Ὅπου γὰρ ᾿Αθηνόδωρος καὶ Καλλί- 
στρατος, ὁ μὲν ἰδιώτης, ὁ δὲ φυγὰς, 
οἰκίσαι πόλεις οἷοί τε γεγόνασιν. Ηδφς 

1116 Θχίχσθιηο Ὀ6]10 50618}1 βου  ρϑι}.᾽ 
Χαβρίαν] Χαυρίαν Β. Γαβρίαν ΕΒ. 
στρατηγὸν] Βρηθ δουτὶρὶὶ στρατη- 

γικὸν Δ γΓ ΘΠ ὈΌΔΟ 5 ἴῃ ΒΙΘΠΟΙΉ. 
Οὐ, Ατηβίθ]οά. νο]. 2, Ρ. 1οβ. ὅδ 08 
δι δδί νοοαθυϊο [ος Χοπορμοη. 
5ΟΗΝ, 86 4,: 3, 8: Διοπείθης, μά- 
λα χρησμολόγος ἀνήρ. 2, 4, 2: Καὶ 

μάλ᾽ εὐημερίας οὔσης. ΟΥτΟΡ. 49. 2ΣΙΒῈ 
Μάλα συμφορὰν τοῦτο ἡγούμεθα. 

σῶφρον] ϑίοθρμδπηιιβ δαάδθαΐ τι. 
5ΟΗΝ. ομυἱ δοάδθπ τη060 ΘΥΓΔ ΘΠ 
ΠΟΙ ΧΙ τς ΤῊς 

οὕτω θρασέως Μιϊαπι) ΟΥ̓ΔΙΙΟΠΙ5 
τηϑδηϊζοβίιι τη 1ῖα Θηθπααθαΐ Μουαβ, αἴ 
ΒΟΙΙθοτοί οὕτω θρασέως, ὡς μήτε. 
σοα νθὶ] ἰἴἰὰ ἀδθεϑὲ σγϑύθυχσα, ααοᾶ 
ΓΟΒροπαᾶθαῦ δἰ 6] τηθηῦτο σῶφρον 
μοι δοκεῖ διαπράξασθαι. Ἰοϊίαγ 8ρ- 
ΡΙΌΡΟ ἙΟὨ ΘΟ αΤΡΆΤΩ ΜΝ γυΘη Δ 1] Ἰ. ς. 
ΡΙῸΡοϑίίαπι, οὕτως ἐθάρσει, ὡς μήτε. 
Βυδν ΒΓΔ 6005. ᾿η ΑἀαΙαΤηΘΠΓ5 Ρ. 20: 
Οὕτως ἐθάρσει μήτε---φανεῖσθαι. Μα]- 
θαΐαμη αἀοέθηαθραῖ Κρρεπιβ ἴα αἵ 
Ροϑί ἀντιπάλους. αἸβ πο] ΘΠ ῬΟΠΘ- 
τοῦ οἵ νομίζων οὕτω στη του ὶβ Π0Π- 
Ἰαπρογοί. ΟΗΝ. Νόοη ἐθάρσει Χε- 
ΠΟΡΠΟῺ ἀἰἸοίαγιιΒ οτϑί, βθα ἐθάρρει. 
Οὕτως ἔδρασεν ὡς Ηδνεἰπίαβ. 51 
τϑοΐθ μαθβϑῖ βουρίασγα, φαίνεσθαι ρΡο6ῃ- 
αἀδί οχ ἐβούλετο. 

μηδὲν φαίνεσθαι 1).1Ὁ.. μηδὲ νοὶ 
μηδὴ (αϊρποβοὶ δηΐτη Ὡθαα) φαίνε- 
σθαι Β. (Οεἴετ! φαίνεσθαι μηδέν. Ῥοϑέ 
φαίνεσθαι ᾿πεγραηρὶ Ο. 

μεγάλα φρονοῦντος Β.).Ψ, Οεἰετὶ 
μεγαλοφρονοῦντος. ““ (δεἴογατη Χοπο- 
Ῥῇοη Ογτορ. 4; 2, 5. ΒΙ ΠΆΓΟΥ Ροϑαϊί : 
Βουλόμενος αὐτοὺς ὡς μέγιστον ᾧρο- 
νεῖν ἐπὶ σφίσιν, ταῦ αιᾶτπη τηδρ  ἤσθη- 
ὈἸΒΒΊΤῚ8. ᾿ρ81 (6 88 βθῃθγοηί. ομθ 
καταρρᾳθυμῶν τοΐοτθπν δα ἱρπανίαμη 
ΔηΪπηΪ, καταμελῶν δ ΠΘρΊ ρΘηίδτη, 
Ἰπου τ] τη. 5ΟΌΗΝ. ΒΡ. [μαςεὰ. 12, 
ΒΙΣ ὥστε “μεγαλοπρεπεστέρους μὲν αὐ- 
τοὺς ἐφ᾽ ἑαυτοῖς γίγνεσθαι, ἐλευθεριω- 
τέρους δὲ τῶν ἄλλων φαίνεσθαι, τοϑιϊ- 
{π| μεγαλοφρονεστέρους. 

ἑαυτῷ ] ἑαυτοῦ 1. ΚΕ, 
ἐουτθς τούτω Ε.. 
δοκεῖ) δοκῶ Δ... Ε, 

Α..Ὁ. 
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’ ’ » ἣΝ ’ Ἁ ε Α 

Πλαταιέας, φίλους ὄντας, καὶ καταπεφευγότας πρὸς αὑτοὺς, 

ἱκετεύοντας δὲ Θεσπιέας μὴ σφᾶς περιιδεῖν ἀπόλιδας γενομένους, 
Φ. ἢ ᾿ ψὔ Α Ι ς Ν - Α 5 ἮΝ Α 

οὐκετι ἐπήνουν τοὺς Θηβαίους, ἀλλα πολεμεῖν μεν αὐτοῖς τὰ 
Α ᾿] ᾽ὔ ν Α ς ’, 2᾽ 9 γ΄ « “- 

μεν σχύυνοντο, Τα δὲ ἀσυμῴφόρως εχείν ἐλογίζοντο κοινώνειν 

κ 5 - ᾿ "ὔ “. ἢ “᾿ " ἡ ὑπ 
γε μὴν αὑτοῖς ὧν ἔπραττον οὔκετι ἤθελον, ἐπει εώρων στρα- 

’ὔ ’ μ᾿ Ἁ δι ᾿ ᾿] , “ ’ Φ ’ Ἁ 

τεύοντας τε αὐτοὺς ἐπὶ φίλους ἀρχαίους τῆ πόλει Φωκεας, καὶ 

1. Πλαταιέας] Ῥ]αΐξοο 868, Δ. ὉΘβ81- 
{15 ΑἸ ΠΘΗΙ ΘΠ 511 ΠῚ Δ11Χ1}118, ΒΊΙΆΤΗ 0818 
ὉΣΌΘΙη ἰγαᾶθγθ ψγο]θθαπί : 4110 ΘΟΠ]- 
Ροτίο, ΤΠΘΌΔΠΙ Βα 10 ὉΓΌΘΙη ΒΘΟΌΓΔΙη 
οσσαραηΐ οὐ Θχϑοϊηαπηΐ, οἰν!θτι8 6]66- 
[15 οπηηῖθιβΒ. [Ιοιαγ Ῥ]αΐεοθθηβοβ Α- 
{πο πᾶβ οοηϊαρτιηΐ, οὖ ΤΘΟΘΡΕ ἰσοπο- 
λιτείαν σΟΠΒΘ]ΠαΓ, διοΐοσα 1)10- 
ἄοτο 15, 46. Τ10ιϑυποῦτι8 ΘΧΟΙΠΠΠΠῈ 
ὌΣΌ15 παγγαΐ Ῥαδιιβαηϊαβ 9, 1. Ροτί- 
ποῦ ππς Ρ]αΐαϊοιβ λόγος ᾿βοουδί!β. 
ΝοΙοθαηῦ βο]οοῦ Ρ]αΐθθθηβθβ συντε- 
λεῖν εἰς τὰς Θήβας, αποα ἰδηηθη ἴη- 
Ἃθ ΔΗ ἸΒΒΊΓ15 ἰθιηροῦῖθβ ΟΥ- 
σΟΠΟΙ ΘΠ [δοϊοθαπί; ΠΟΙΘθαπί οἰϊδπη 
'᾿ΓΏΘΒΡΙΘΉ5865 οὐ Τηαρτϑοὶ ; Πίης 1η]- 
ΤΩΪΟΙ 66. 1116 πίοι Ὧδ5 οαἰν!αθβ οἱ 
ΤΏ ΘΡάΠοβ, ἴατη ἰγθαιθηΐθβ οὖ ΡΎΑΥΘΒ 
ὈΕ]]οσττη οαιιθθθ. [πίργνθηθσγαῖ ἀθηϊ- 
46 ρΡὰχ Δηΐίδοιθθ, αι ΠΡ γὰ8. οτα- 
Π65. 685 οἰνιαΐθ85 5.116. [}15 6886 
ψο]οθαί. (Οὐδίθσα πη Ῥαιιβδηϊαβ δχοὶ- 
αἴὰπῃ μος σοηξογί 1ῃ ΔΠΏ1ΠΊ ΠΙΙΔΥ ΠῚ 
ΟἸγτΏρ. ΤΟΙ, σοηΐτα ΠΙΟαοΥ5 ἴῃ 8Π- 
πὴ ἰογζτη. [}Π Β11η1}1 σαϑὰ δὴ 
δηΐθα Ρ]αΐδθθηβθβ 18 οἰν [ας ]8 ΑὐΌΙο 86 
σΟΏΒΘΟΙΙ ογαηΐ, αὖ ργθίου ΤΠ Ππογα!- 
ἄδθια παυταΐ 5. ᾿Ποιποϑίμθηθβ σοηΐσγα 
ΝΘθυτη Ὁ. 1378. 64. Βεῖβδις. 50 ΗΝ, 

αὑτοὺς] αὐτοὺς Β.Ὁ. 
Θεσπιέα----ἀπόλιδας)] Τ᾿ ΠΟΒΡΙΔΓΤη 

ΘΧχοϊάϊαπη [δούαχηῃ ἔμπ1556 ροβῦ Γθποίτ]- 
οδτη ΠΟΘ Ποσ μα ν]Ἱοζοτυϊαπῃ νψα]ύ Ῥαιι- 
ΒΔΠΪΔΒ5 0, 14. 416ΠΔ| 6Χ ΝΟΒΙίΤΟ οἱ 1)10- 
ἀΟΥΟ ΘΥΓΟΥῚΒ σοδῦρτ! ΝΥ 6556] Πρ] 8 
8α Πιοάοτγιμ Ρ. 58. (15 ἰάτηθη ἀ6- 
[επαϊς Ῥαιιβαηϊαπ) Ἰοσιι8 ᾿βοογδίβ 1 
οὐδίομθ ΡῬ]αΐαϊοα Ρ. 298 (Ὁ, 1 Ρ]α- 
ἴξθβθηβεβ α(θ θχοι 10 ὉΓΌῚΒ. βῖ1ι88 Θ0η- 
4αθγιηΐαγ : Πρὸς δὲ τούτοις οὐδ᾽ ὁμο- 
λογούμενα φαίνονται διαπραττόμενοι 
πρός τε τοὺς ἄλλους καὶ πρὸς ἡμᾶς" 
ἐχρῆν γὰρ αὐτοὺς, ἐπειδὴ πείθειν ἡμῶν 
τὴν πόλιν οὐχ οἷοί τε ἦσαν, ὥσπερ τοὺς 
Θεσπιέας καὶ τοὺς Ταναγραίους, συν- 
τελεῖν μόνον εἰς τὰς Θήβας ἀναγκάζειν" 
οὐδὲν γὰρ ἂν τῶν ἀνηκέστων κακῶν 
ἦμεν πεπονθότες. Νῦν δὲ φανεροὶ γε- 
γόνασιν οὐ τοῦτο διαπράξασθαι βου- 

ληθέντες, ἀλλὰ τῆς χώρας ἡμῶν ἐπι- 
θυμήσαντες. ἰρὶταν ἀπόλιδες ν]ά6η- 
[Ὁ 6886 ΓΠΟΒΡΊθηβ68. ραΐχία δ]θοί!. 
564 δα ἀπ ι α ]οΠθπ αϑοσί Ἰοοτι8 
5. 5. ὍΌΙ οδαάθῃ αἸοίίοπα 46 Ρ]αΐοθθη- 
Βῦι5 εὐ ΓΠΘΒΡΙΘηβιθτιθ αὐϊΐαγ : τῇ 
Πλαταιέων τε καὶ Θεσπιέων ἀναιρέσει. 
Ῥγρθγθα δηΐθ Ῥιρηδιη [ΘΟ ΤΥ] ΘΙ 
ΘΟΙΏΓΊΙΒ5τ πὰ ἔα ῬγΙπιπὶ δα Τεργ- 
ΤΆΤ, 410 [,ΔΟΘαΘΠΠΟΠΪ Ρ]Δη6 νἹοῖ 
Γὰοτὰηΐ ἃ ΓΘ Δη15, δποίοτε Ρ]αἴατγ- 
σἢο ΡΕΙορΡ. α. 17. Αρθβι]αὶ 27. οἱ Π]1ο- 
ἄοτο 15. 81. θεῖπάθ Ὀθ]] τη αὐτὴ 
ΟΥ̓ ΠΟΙ 6 η115 αἴ ροββούαηΐ, αυοα 
ΟὈΙΓΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙηογαῦ ΧΟΠΟΡΏΟΠ Ἰηΐτἃ 
6. 4. το. ΟῊΝ, ΤΆ 411. Η!βι. 
νΟ]. 5, Ρ. 85. δα. ἃ. 1840, ρΡοβίᾳαδιη 
αἰχογαῦ : “ΤΠ ΓΘ ΒΡΙ Δ 5 νγετ8 [ογοθα 
ἴο δνδσιαΐβ {Π611 ΟἸΌγ, ννὩ]Ο ἢ. ννὰβ 8150 
Γαβαα ἴο ἴΠ6 στοιπαᾶ; Ὀπΐ [Π6 τηδὶῃ 
Ρᾶτί οἵ [Π6 ᾿πΠ δι δηΐβ ἈρΡΡΘαγ [0 Πᾶνα 
ΟσΟαρΙΘα ἃ βίτοηρ-Π 014 παιηθα (6- 
ΤΕΘΒΌΒ, Βιπᾶίθ Οἢ ἃ ΤΟΟΚΥῪ ΒΡῸΓ οὗ 
τηοιηΐ Ηδ]οΟη, ὑνΏθγθ {ΠῸῪ τηδὶη- 
ἰαϊπ6α {πῃϑιηβθῖνθθ ΠῚ] αἴου {πὸ Ὀαῦ- 
116 οὗ 1μϑυοῖτα, θη [Π6. Ρ]ᾶοθ νγὰβ 
βίουιηθα ὈγΥ Εραῃηϊηοπάδβ,᾽" δααϊΐ : 
“15 15. ῬϑΥΠαΡ5 1Π6 βαβϑιθδῦ γὰὺ οἵ 
ΤΘΟΟΠΟΙΠΙ Πρ ΧΟΠΟΡΏΟη 8Πη6α Ῥαιβδη]88. 
Ῥαιυβδηϊαβ 4065 πού 5661 ἴο Ὀ6 δύϑια, 
{πᾶ {π6 "ΠΟΘ ρα π5 δα Ὀδθη Θχρο]]θα 
ἴγοτη {ΠῸ6Ὶ οἰζγ Ῥοίοστθ [Π6 Ὀδί116 οἵ 
Τ,ϑαοίτα. Ασοοταϊηρ [0 πη 10 γγὰβ 
ποῦ ὉΠῚ1] ἴον. {Π6 Ὀαϊ]6 {παῦ [ΠΥ 
αυϊίοα [μ6 οεἰΐγ, δηα ἴοοῖς τοπιρθ ἴῃ 
(ὐθγθθβθαβ... .. 10 βθοῖὴβ τηοϑῦ ΠΚοΡῪ 
{πᾶ ἃ ρατΐ δὖ Ἰθαβδί βοιρῇηῦ 56] 06 ἴῃ 
ὑπ6 δηοιθηΐ ξουίγθβϑβ, νου ὑπο δὰ 
[ΟΥΤ ΟΥν αἀοῆρθα {Π6 αἰίαοκβ οἵ [Π6 
Γ ΠΟΒΒΆ]ΠΔη8, ἃ85. 8000 ἃ8 ἰΠ6Ὺ ΨΈΓΘ 
ατίνθη [ΠΌΤ {Π 611 ὨΟΙΊ68.᾽ 

οὐκέτι ἐπήνουν] οὐκ ἐπήνουν Ῥ. νᾶ 
ἄἀθη Εβ ΤΠ685: φΒ]οΪοσ. [π|ρᾶ. Βαΐ. 
1840, 68]. ΝονΘΙ Γ. ῬΙΌΡΟΒΙ 15. Ρ. 2, 
5. ΠΟΠΐογΘ 5 ΑΠΔΌ. 6, 6, 25, ΑΤΊΒΙΟΡΗ. 
1.).γΧ8. 7ο. Οὐκέτι ΒΘαΠ6Π85 ὑπο Γ ὈΥ8. 

ὧν ἔπραττον] ὧνπερ ἔπραττον δ. 
ἐπεὶ] ἐπεὶ δὲ Ε, 
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ἤ ΄-“. 

πόλεις. πιστάς τ᾽ ἐν τῷ πρὸς τὸν βάρβαρον πόλεμῳ καὶ φίλας 

2 ἑαυτοῖς ἀφανίζοντας. ἐκ τούτων δὲ ψηφισάμενος ὁ δῆμος [27 

εἰρήνην ποιήσασθαι, πρῶτον μὲν εἰς Θήβας πρέσβεις ἔπεμψε 

παρακαλοῦντας ἀκολουθεῖν, εἰ βούλοιντο, εἰς Λακεδαίμονα περι 

εἰρήνης" ἔπειτα δὲ ἐξέπεμψαν καὶ αὐτοὶ πρέσβεις. ἣν δὲ τῶν 

αἱρεθέντων Καλλίας “Ἱππονίκου, Αὐτοκλῆς Στρομβιχίδου, 

Δημόστρατος ᾿Αριστοφῶντος, ᾿Αριστοκλῆς, Κηφισόδοτος, 

Α.6. 3 Μελάνωπος, Δύκαιθος. [ἐπεὶ δὲ προσῆλθον ἐπὶ τοὺς ἐκκλήτους [2] 

τε τῶν Λακεδαιμονίων καὶ τοὺς συμμάχους"] καὶ Καλλίστρατος 

πιστάς τ᾽ πιστὰς ΤΥ. 
τῷ ΒΌΡΓΑ νογβπη θϑάθμ τηδηὰ (Ὁ. 
2. ἐκ τούτων δὲ Β.}).Κ΄. ἐκ δὴ τού- 

των Ὗ. (ὐεἰοτὶ ἐκ δὲ τούτων. 
ποιήσασθαι] ποιεῖσθαι Ἐ. 
ἔπεμψε Β.Π.ΕΙΝ, ἔπεμψεν Ο.Ε.. 

(ὐδίεσι ἔπεμψαν. 
εἰρήνην ϑοοῖαπι Πα} 5 ΓΘ οΥ18 το- 

θοπὴ Αὐαχουύχϑμ ἔδοὶϊξ ΠΙΟΘΟΥ ΙΒ 15. 
50. εἴ Πιοηγϑίὰβ ΗΔ] οαγη. 1ἢ [ γϑιᾶ 
νΟ]. 2. Ρ. 85. [9}06Γ 48 ΔΠΠΟ ΔΙΌΠΟΠΙΙΒ 
ΑἸ ΙΒ Πθηῖ8, ἢ. 6. ΟἸγιριδ 15 το. 
ῬΓΠΟ, δβϑίρηδί Ῥϑοθῖῃ ; οοπίτα 56- 
σαπάο δῆπο, διΌποηΐα ῬὨΓΔΒΙΟ]ΙαΘ, 
ϑιαοίοῦ ΟΥ̓ΔΙΙΟΠΙΒ σοηΐγα Νϑθούδῃ Ρ. 
1357. 6α. Β6151κ., ἴῃ αὰο τϑοΐθ δρΊ586 
νιαοῦπν ΝΥ Εβ 86]: Προ, πο πα π 60 8η- 
ὯΟ Ρο(ΙΒβιτητιπη να] αἱ σοη ἢ Ρπγαΐα ρᾶχ 
Ἰηΐου ΑἸΠΘΠΙΘη865 οὖ ΓΟ ϑο ΠΟ Π]Ο5. 
5ΟΗΝ. 

Αὐτοκλῆς Στρομβιχίδου] ]ία τροοίθ 
ΓΘομο]ανιθ ᾿ΡΥΟσ απ ΒΟΥ ΡΓ ΓΑΙ 
Στρομβιχίδης οἸηοηάαν!. Ῥαΐθυ ΘΠ 
ἃ ἔγγδηη]δ 30 ἔμπογαί ἰηΐεογθοίϊιιϑ. 
Στρομβιχίδης Διοτίμου Θ8ὲ ἀρπα 'ΓΒι- 
ογά. ὃ, 15. Νβεῖο δὴ ἴάβιη 81} Ατι- 
ἴ06168 ἀὰχ Ἰηὴ ΠΕ]]οβροπῖο ΟἸγμρία- 
Ὧ18 104, 2, 46 40 ἀϊοοίαν Ἰηἴτα δα 
7.1, 41. ὅδ'θα 15 ραίγ]β ποιηθη 866]- 
{πὰ ΠΟ Πα οῦ. ΑἸτ5 Απΐοο]οβ Τολ- 
μαίου ΠΟΥ. 4, 52 οὐ 119. [ηἶἃ 
δ. 7. δα μάλα δοκῶν ἐπιστρεφὴς 
ῥήτωρ εἶναι, 1. 6. ΒΟ]ΟΥ ΙΒΒίτητ18. ΟΥ̓ΑΙΟΥ. 
Πλαιηδβοῖτιβ ἀρ ῬΗοίπιπι Ὁ. ΙΟ31: 
᾿Αγχίνους δὲ ὧν καὶ ἐπιστρεφῆς. Ε}ὰ5 
ΟΥ̓Δ ΠΟΠ θα οοηΐτα ΜιΙχΙαἀθιηϊάθιη Ἰδιι- 
ααἱ Ατιβίοίο!θβ ΒΠοίοσ. 2, 22. ἢυο- 
ἀϑαιθ Ἀππηκοη. Ηϊδῦ. Ογαΐου. Ρ. 
το, ἴη ἈρΙβ Οταῖ. το. νοὶ]. 8. 
5ΟΗΝ, 

Δημόστρατος ᾿Αριστοφῶντος) Ατὶ- 
Βίορ ῃΟἢ 15. ΑΖ] Θ ἢ 515 ραίγθιη σοη]ιοὶΐ 
6586 1) οπηοϑίχαϊιιπη ἢϊπο, αιιθ πὶ ΡΓῶ- 

(εγθα Ρ]α τ μτιβ ἴῃ ΝΊοῖα δὲ ΑἸοϊ θα 6 
ποτηϊπδί, Βυδηΐζοπ. 1. δ. Ρε 1:56. 
5ΟΗΝ. 

Κηφισόδοτος] (Οδρμϊδοἀοίμη οχ 
(ὐδυδιηΐοο 1π|6}]}1ρῚ δα πα θηιαπδ ἸδιιἀΔΥῚ 
Ὁ Αὐἱϑίοίθιθ Ἀποίουϊο. 9, το. σθηβϑῖ 
ΒΌΠηΚεη. ]. ς. Ρ. 141. ΞΟΗΝ, Οοπῇ. 
7. 1, 14, Βοβοκῆ. Οοτρ. [πβ0γ. νΟ].1, 
1.1 27:8. 

Μελάνωπος} Εἶδ88 τηϊῃὶ νἹἀθίαν 15 
ααθη) (Δ]]ΠἸβίγαΐαβ δανθγβαυθιτη Ὠᾶ- 
θαϊξ ἴῃ τΘΡΌΡ]Ιοα δαπηϊπιβίσαπαα οἵ 
δοσιβανῦ οτδίοηθ ἰδ αΐα Ὁ Ατὐ]βίο- 
[616 ΒΠοίοιϊο. τ. (ὐοπῇ. ΡΙ]αΐδροῆτιβ 
Βοιηοβίῃ. ο. 12. ΟΗΝ, Μελάνιπ- 
πος. ἐς 

Λύκαιθος Β.Ἐ.1.ν. Δύκαι Ὁ. Ο- 
(6Υ] Λύκανθος. ΑἸτοτΙ5. ἔουτηϑ αἰϊαά 
ΘΧθηρΡΙ τη οϑὺ ΔΛύκαιθος ραΐευ ὑθοη- 
[15, Γοχ ΟὈΥΙΠΓΏΙ, ἀρ. 5680]. Ἐὰλαρ. 
Μαά. 2ο. 

ἐπὶ] περὶ 
καὶ τοὺς συμμάχους καὶ τῶν συμμά- 

χων Α.ΟΟΡ.ΕΕΌΝ. ΑἸὰ. δεᾶ ἰοΐαπη 
μος ἐπεὶ δὲ---συμμάχους Ἰῃδη15 νἱᾶ6- 
τ ΑἸ ΓΟρΤΔΡΏΪα ῬΓΟΧΊΤΠΟΥ ΠῚ, ἐπεὶ δὲ 
---ο-συμμάχους, 41.818 εβΐ 6, 4,3. ΝΙ- 
ΠΟ δηΐϊτη ἰο]θγα ὈΠἸΟΥθη ΟΥΑΙ ΟΠΘΠῚ 
ἔαοιῦ Το ΠΟ] 1} ἐπειδὴ ὈΓῸ ΔἸ [61Ὸ ἐπεὶ 
δέ. ““ Οἱ ἔκκλητοι 5ιπη0 δριιὰ [μΔς6- 
ἀεοιηοηοβ ΘΟΉΒ1ΠΠαπ, ΟΟΠοῖΟ ραγ- 
[ΔΠΟΥΤη 51Π6 Β00115; 801 να] 
ΠΟΙΏΪΠη6 ἐκκλησίαν ἈΡΡΕΙ]αῦ ΝΝοβίευ 5. 
2. οὐ 4, 3. ᾿οοῖθ, 8664 “ΟΡΘΡΟΒ6. ἢδδ6 
ἜΧΡΙΙοις Μοτιβ." 5ΟΗΝ, 

καὶ αῃίε Καλλίστρατος Δ αἸα! ΚΚοΡ- 
Ρϑηι5. διάθ ἀπποῦ. ρυθθοβθηίομη. 

Καλλίστρατος) 1)6 4110 ΒΡΓΆ α. 2, 
490. Εὺπὶτ Αρμιάποιυι, (]]Π]Ἰογαίβ ἢ- 
118, ΘΧθιηρΙαῦ Ποιποβίμ θη, ἴῃ ΘΧ81]- 
Ἰϊαπὶ ἀοϊπαθ τηϊβϑαβ, ἰαπάθιησιθ δᾶ 
ΒΕ ΡΡΙΙοἰτη. ταρίθβ8. Ὑιὰθ 6 60 
ἘἈσΠηοη, 1. ο. Ρ. 140. Οὐδίθιτπιμι 

Α.6. 
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δ Φ ’ “- ς ’ Ν ε “ τ ἣς 
δὲ ὁ δημηγόρος παρῆν ὑποσχόμενος γὰρ ᾽᾿Ιφικράτει, εἰ αὐτὸν 
3 “ Ἃ ’ ’ [3 “΄ «ἣ δι τ ’ 4 
ἀφείη, ἢ χρήματα πέμψειν τῷ ναυτικῷ ἢ εἰρήνην ποιήσειν, οὕ- 

᾽ , , 3: .ν ἥν 5. ὁ εν αἱ ὦ δὰ , 
τως ᾿Αθήνησί τε ἣν καὶ ἔπραττε περὶ εἰρήνης" ἐπεὶ δὲ κατέ- 

Α “ 

στησαν ἐπὶ τοὺς ἐκκλήτους τε τῶν Λακεδαιμονίων καὶ τοὺς συμ- 
’ “- σ΄ “-“ ᾿ ᾿ 

μάχους, πρῶτος ἔλεξεν αὐτῶν Καλλίας ὁ δᾳδοῦχος. ἣν δ᾽ οὗτος 
Ὁ Α χ δ᾽ ε "] ε ΄“κχ ες δ 9 ᾽ὔ 

οἷος μηδὲν ἧττον ἥδεσθαι ὑφ᾽ αὑτοῦ ἢ ὑπ᾽ ἄλλων ἐπαινούμενος" 
᾿ ’ . ν᾿ “Ξ.7 

καὶ τότε δὴ ἤρξατο ὧδέ πως. 

4 [4] 
Ξ » ’, κ ι , ἘᾺ . 5. χὰ 
Ψ᾽ ἄνδρες Λακεδαιμόνιοι, τὴν μὲν προξενίαν ὑμῶν οὐκ ἐγὼ 

’ὔ ο Ἀ Α Ἁ Α ’ »» ’ “ 

μόνος, ἀλλὰ καὶ πατρὸς πατὴρ πατρῴαν ἔχων παρεδίδου τῷ 
’ ’ δὲ Α “ αι ῖς ὃ “- ς ,᾽ ς ’ὔ 

γένει. βούλομαι ὃε καὶ τοῦτο ὑμῖν δηλῶσαι, ὡς ἔχουσα ἡ πόλις 
σι ""-Ῥ Α ζυ 

διατελεῖ πρὸς ἡμᾶς. ἐκείνη γάρ, ὅταν μὲν πόλεμος ἢ, στρατη- 

γοὺς ἡμᾶς αἱρεῖται, ὅταν δὲ ἡσυχίας ἐπιθυμήση., εἰρηνοποιοὺς 
δα ἐς " ’ὔ " Α Ἷ δὲ ὃ 4 Α ’ 

ἡμᾶς ἐκπέμπει. κἀγὼ πρόσθεν ὁὶς ἤδη ἦλθον περὶ πολέμου 
’ Α ς ᾿ ΄, -“ ’ ’ 

καταλύσεως, καὶ ἐν ἀμφοτέραις ταῖς πρεσβείαις διεπραξάμην 
Ὁ τα Α Ν᾿ ἃς πὸ ν “ “ κ ’ [2 ΓΝ. ΄“ κ 

καὶ ὑμῖν καὶ ἡμῖν εἰρήνην νῦν δὲ τρίτον ἥκω, καὶ ἡγοῦμαι πολὺ 

5 δικαιότατα νῦν ἂν διαλλαγῆς τυχεῖν. ὁρῶ γὰρ οὐκ ἄλλα μὲν [5] 

ὑμῖν, ἄλλα δὲ ἡμῖν δοκοῦντα, ἀλλ᾽ ὑμᾶς τε ἀχθομένους καὶ ἡμᾶς 
κ Π - Α Θ ΩΝ 9 ὔ - 3 ᾽ “Δ Α 

τη λαταιῶν ΤΕ Καὶ εσπιων αναιρβέεσει. πῶς Οὐν Οὐκ εἰκος Ταὰ 

Ποάοττιβ 15, 38. ρΡδΟΘΠΊ ὈΙΘΠΠΙΟ δηΐθ 
ἸηΐοΥ ΑΥΠΘΠΙΘη5865 οὗ [ΔΟθαϑ ΠΠΟΠΪΟΒ 
Ἰηϊΐατα ααϊάριη, 584 ποη θ6Ππ6 οοπῆν- 
τηδίδῃη, ΟἸΠΠἾΪΠΟ ΠΟῚ ΟΟΙΩΠΊΘΠΊΟΓΑΥΪ, 
564 50 8ΠΠ0 2. ΟἸγτηρὶδα. ΤΟΙ. ρ8- 
πογδίϊτη 6 ρᾶᾷοθ ἰδηάθιη σοπῆγπηγδΐα 
ψοῦρθα ἴδοις, οἵ (δ Πδίγαΐατη δἴαιθ 
Ἐρδιηϊποηᾶδηη ὑππὶ [Δοραφοιηοηθ δα- 
ἔα1556. Ρουμιθοί. {{{π|π|5686 δ]ΐθγοα- 
(Ἰοηθῖη ταίονὶ Ρ]αὐαγοθιιθ Ῥγοοθρύ. 
ἘΔ ρα]. ρογοπά. Ρ. ϑ1ο Ε', βεα οὰ δᾶ 
ἰρηροῦα ροβίθυουα ρᾶςοθ 118 οὖ ρᾳρηδ 
Τιϑποίσιοα ΡουΠΠΘΓο νἹἀθίαγ, τὖ Θ0Π]1- 
ΟΟΥ6 ἸΙοθοῦ εχ Οὐὐπθ]ο Νεροίε ἔρα- 
τηΐη. ὁ. 6. 50ΗΝ. 

εἰ οτῃ. ,. 
ἀφείη 1). οἴ, αὐ ρΡαΐαθαῦ (ἀ8111πι5, Τὰ. 

ἀφείη νοὶ] ἀφέλη Ἐ. ἀφίη Υ. ἀφίει Β.1. 
Οείθεὶ ἀφήσει. 

᾿Αθήνησί τε ἦν] Μοτῖιι5 διπθηάαθδΐ 
᾿Αθήνηθεν παρῆν, ΑΙΠΘΠ15. Δανοπογαί. 
566 Ἰδούοποιη να]σαίατη ἰία ἀοἔθη αι 
Κορρθπυβ αὖ ΡΗϊοταΐθβ θαπ αἰπη1- 
518886 ἀἸσαίαν ΑΓΠΘΠδΒ, 4] γ6] ρθοιιη]- 
ΔΥΪᾺ ΔυιΧ1}}1ἃ 5101 ΒΕ Ὀτη[ογοῦ γ 6] ΡΟ 6 ΠῚ 
δάθο οβίοογοεῖ. Ηΐϊης τηΐβδα Ἰθραῦ! 0 6 
ΤΟ ἀδοιηοηθπι οἵ 'ρ86 δας, 5ΟΗΝ, 

ὁ δᾳδοῦχος  Ηππης (ὑΔ]Π]ᾶτ ποη ἀδ- 

ἀπομΠ), 56 μητραγύρτην ΤρὨΪΙοΓαία68 
ὨΟΙΏΙΠΔΙ6 50 οαΐ, παυγαηΐθ Ατσιϑίοίθ! 
ἘἈΠοίου!ο. 32,2. (Οὐδίθγστη 46 60 οτη- 
πἶὰ Βαηΐ ρογνυσαΐα, 418 νθῖθγθβ {γὰ- 
αἸάοσαηῦ. 5ΟΗΝ. ΨΥ. Βοβοκῃ. (- 
ςοη. ΑἴΠ ΘΗ. νο]. 1, Ρ. ό3ο. 64. 810. 

ἧττον] Γ[ΛΌΤ] ἧσσον. 
ὑφ᾽ αὑτοῦ] ὑπ᾽ αὐτοῦ Ὦ. 
4. οὐκ ἐγὼ μόνος) ΑΔα] νο]οθαῦ ἔχω 

Καη. δὰ ἀτεροῦ. Ρ. ζύο. Μοιὰβ οχ 
ῬΑΡΠΟΙΡΙΟ ἔχων γείγαοίο 1Π{6]]101 ῬΟΒ56 
Ρυΐαρθαῖ. 5ΟΗΝ,. 

καὶ τοῦτο ὑμῖν δηλῶσαι Β.Ὁ. (ἝὉε- 
ἰοΥἹ ὑμῖν καὶ τοῦτο δηλῶσαι. 

γὰρ ὅταν μὲν Β.. τι ΘρῸ Ο]1πΠΊ 60Π- 
Ἰθοθγαση. (ὐθίθι! μὲν γὰρ ὅταν. 

ἡμᾶς οτη. Β. ὑμᾶς Ο. 
ἐκπέμπει] ἐκπέμπῃ Ἐ'.Ε. 
δὶς ἤδη) Ὁ νιΙάἀοῦπγ, ᾿ΠΌΘΥ 605 ααΐ 

2. 2. 12, Υἢ;} δ: 25.4.57. 1 8: 511 
ΡΥ δτη. 

ἤδη ἦλθον] ἦλθον ἤδη Ν. 
καὶ ὑμῖν καὶ ἡμῖν Β.Ο.Π.ΕὈΥ. καὶ 

ὑμῖν ΒΕ, Οὐδίουὶ καὶ ἡμῖν καὶ ὑμῖν. 
5. Πλαταιῶν---Θεσπιῶν] [ΔΌγ]Ὶ Πλα- 

ταιέων---Θεσπιέων. Ια. νᾶγ. ΒοΙρῦ. 
5» 4: 48. 

τε οἵη. Ε, 
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΄ Ν] ’ οὐ Ξ 

αὐτὰ γιγνώσκοντας φίλους μᾶλλον ἀλλήλοις ἢ πολεμίους εἶναι: 
4 Α ᾿ ’ὔ Ε 

καὶ σωφρόνων μὲν δήπου ἐστὶ μηδὲ εἰ μικρὰ τὰ διαφέροντα εἰη 
- “ “Δ ᾿ 

πόλεμον ἀναιρεῖσθαι" εἰ δὲ δὴ καὶ ὁμογνωμονοῖμεν, οὐκ ἄν πανυ 
“-οὀ “. “- Σ ’ κ χὰ “" 

6 τῶν θαυμαστῶν εἴη μὴ εἰρήνην ποιεῖσθαι; δίκαιον μὲν οὖν ἣν 
΄ ’ὔ Α ’ 

μηδὲ ὅπλα ἐπιφέρειν ἀλλήλοις ἡμᾶς, ἐπεὶ λέγεται μὲν ριπτό- 
ς ς ’ οὶ Δύ Α Κ ’ 3 

λεμὸος ὁ ἡμέτερος πρόγονος τὰ Δήμητρος και Ἰδόρης ἄρρητα 
- “- ΄σ΄ ’ ν ’, 

ἱερὰ πρώτοις ἕένοις δεῖξαι Ηρακλεῖ τε τῷ ὑμετέρῳ ἀρχηγέτῃ 
Α ’ - ε ’ ’ Α “ Δή δὲ 

καὶ Διοσκόροιν τοῖν ὑμετέροιν πολίταιν, καὶ τοῦ Δήμητρος ὁὲ 

καρποῦ εἰς πρώτην τὴν ΠΙΕελοπόννησον σπέρμα δωρήσασθαι. 
»- Ἂ ΄-“ “"" ᾿ ’ 

πῶς οὖν δίκαιον ἣ ὑμᾶς, παρ᾽ ὧν ἐλάβετε σπέρματα, τὸν τούτων 
Ν 3 - ἣ ’ ς ὙΦ “ ἐδώ εἶ “κ( 

ποτε καρπὸν ἐλθεῖν δηώσοντας, ἡμᾶς τε, οἷς ἐεὐώκαμεν, μή οὐχί 
΄ι ’ 

βούλεσθαι ὡς πλείστην τούτοις ἀφθονίαν τροφῆς γενέσθαι ; 
ς Α ΕΣ 9 -“ ’ 93 . ’ 9 9 ’ὔ’ 

εἰ δὲ ἄρα ἐκ θεῶν πεπρωμένον ἐστὶ πολέμους ἐν ἀνθρώποις 
Π ς « ᾿ ᾿ ὧν κι ς κα " 

γίγνεσθαι, ἡμᾶς δὴ χρὴ ἄρχεσθαι μὲν αὐτοῦ ὡς σχολαίτατα;, 
Ὁ [χὰ "1 ΄ ’ 

ὅταν δὲ γένηται, καταλύεσθαι ἣ 
ἐ 

δυνατὸν τάχιστα. 

[5] γ Μετὰ τοῦτον Αὐτοκλῆς, μάλα δοκῶν ἐπιστρεφὴς εἶναι 

ῥήτωρ, ὧδε ἠγόρευεν. "Ανδρες Λακεδαιμόνιοι, ὅτι μὲν ἃ μέλλω 

ἀλλήλοις δἀάαπί Β.Ὁ.Η.1.ν., οτι. 
ΠοίΕΙΊ. 

εἰ ΒΙΌΚΒΕΙΝ. Οὐδίϑι εἰ μή. 
εἴη] ἢν Ἐ΄ οογτοοΐαϑ. 
δὲ δὴ] δὲ ν. 
6. ἐπιφέρειν) φέρειν Ο. 
πρῶτος ἸΙὈΥ] ΟΠ]Π685. (ἀὐδτητηΐαβ ΗΪ5- 

ΤΟΥ. ἄθοῦ. Ὁ. 54 θιπϑθηααδθαΐ πρώτοις, 
ααοά ργοθαΐατη οἰϊαπη ΟΝ ΟἹ ῆο τβεθρὶ. 
ϑδοτα ἄρρητα δυπί [Α]Θ 5118, α1188 
(1115, αὐ δᾳδοῦχος, δατηϊη]δίγαθαῦ. 
ΑΡ Ηδγδο]αϊ5 ῬΕΙΟρΟΠ 681 οὐ [μ866- 
ἀφο οὩ οτὶρίποη ἀπσαπί. ΒΒ δρεβ 
ϑραγίδηὶ ΡΥ πι18 46 Ηδθγου]θ, 50 ΡῚ8 
δασίογῦο, ρ]ουϊαθαπίιν. ΘΗΝ. 

ὑμετέρῳ) ἡμετέρῳ Δ. Ὁ. ΑἸά., σοΥτ 
σοηίβ 1. , 

Διοσκόροιν) ΓΑΌΥῚ] Διοσκούροιν. 
ὑμετέροιν]) ἡμετέροιν Ἰδ. 
δίκαιον) ΑΥρυτηθηίπχη ἃ ππιοίτι ο6- 

ΤΘΔ]1 ΘΟΠΊΠΔ αΠΙσδΐίο ΟοΠ| γ6]Πατιὰ (ἀγόθοῖα 
Ὁ ΑΥΠΘΠΙθηβιθτι8 ΠΟῚ 8660 ἰδνϑ ν]ᾶθ- 
ὈΙΓΙ, 81 ΤΩΘΙΠ]ΠΘΙῚΒ ἃ ΓΘ] 118 (ὐϑθ οὶ 
οἰν: τα ι5 ααοίαμ 8 {τπιρυτὴ ΡΥ] μηΪ- 
[185 ΑΙΏΘΠΏδ5 ἔπ]556. Π]185888, ΤΠ ηθηΐθ 
5606 ῬυίΠ180 ΟΥ̓ΔΟΌ]Ο 688, ατιδδ. ΘΌΓΆΤΩ 
ρᾶτῃ οτηϊθαηΐ, ἐοϑίθ ᾿βοογαίῖβ Ραπθ- 
σΎτῖοο α. 7. ΟΗΝ. 
ἢ οπι. ἢ, Νβο 8015 ἀοθίβηδιαμπί 

Ραιοᾶ απὸ ϑαηΐ ἀρ Ηοῃ,. []. Β, 280, 

Αδβοῃ. Εππμη. 522, δὲ 8110], τε ροβί ἢ 
ΡΟΒΙΠ ΘΧθιηρΪδ. 

ποτε καρπὸν Β.}).Η.ΚΝ. Οὐείοι! καρ- 
πόν ποτε. 

δηώσοντας] δηώσαντας Ὗ. 
γίγνεσθαι Β.1). (Οὐδίετ] γίνεσθαι. 
δὴ ΒίοΡμδμαβ, ἰδοθηΐθ 46 Εἰ,  α]ο- 

Κοηδιῖο. [11] δέ. 
σχολαίτατα 1 σχολαιότατα Η.ΨΥ͂. 

Οοηΐ. ααθ αἰχὶ δα “ΓΠμ65. ϑίθρμδμι ν. 
Σχολαῖος Ρ. τό88 Α. “Ὑ1ήθ τὶ οὐὰ- 
ΤἸΟΏΘΙΩ ρ]ΟΥΑ ]ΟΠ15 Ῥ]Θμδτὴ οὖ 580 ῦ- 
αούοπῃ ἡδοθηΐθιη, αιδίθτιη Ῥγοσηϊβογαΐ 
οἴϊδτη Χοηορῆοη. ὅδϑί!β ὕδιηθη οδ]- 
ΠπᾺ 6. ογαθοηθπα ἰΐα νου, αὖ ποη α1- 
οογοῦ ἔγιιριιπι ΒΘΟΓΟΓΌΤΠΠΙΙΘ τιϑτιπ ὈΓ]- 
ΤΠ 80 ΑἸΠΘΠΙ θη βιῦτι8 τθοθρύσχῃ οἵ 
ἀοἰπαθ οατῃ τϑ] 18 ΡΘΙΟΡΟΠΠΕΒῚ οἷν]- 
ταῦ θτιβ. ΠΟΥ] ΓΟΥ σοτηπγιηϊοαίιτη ἔπ- 
1586, ασποα ἔδοιϊπηΐ ΡΑΠΘΡΎΤΙΟΙ ΟΥ̓ΑΙΟΙΕΒ 
Αὐῶοὶ; 864 βδοῦὰ ἴρ88 {ταριπηη 86 
Ὀδτ1ιπῚ βύδτη στη 1080 τἰγι86116 οἰν]- 
[015 ἀρχηγέτῃ, ἤδγοι]θ, Π)1ΟΒΟυ 568 
οὖ ΟἹ] ῬΘΙΟΡΟΠ 680 ΘΟΙΠ απο τη 
ἔα]55θ. Ηργοῦ]θβ δαΐθπι οἱ ΤΙΟΒΟΙ 
αἸοιηύτ 1Π101801 ἔπι]586. Β8 8 Ε]θιιβ1- 
Π118. τὰ ἀθ τὸ νἱάθ Ἡθυηῖ Οοπ- 
τηθηΐ. δὰ Αρο]]οάογαμλ 2, 5» 12. 
5ΟΗΝ, 
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, . κι ; 4 δὴ ς ; . ν ἜΣ . Ἂ 
λέγειν οὐ πρὸς χάριν ὑμῖν ῥηθήσεται οὐκ ἀγνοῶ" ἀλλὰ δοκεῖ 

“ ΄ « “ὃ , Ψ) ς 
μοι, οἵτινες βούλονται, ἣν ἂν ποιήσωνται φιλίαν, ταύτην ὡς 

᾿᾿ ΕΓ " κ 
πλεῖστον χρόνον διαμένειν, διδακτέον εἶναι ἀλλήλους τὰ αἴτια 

»“» ’ « - Α δ» 8 Γ ς 9 ’ Ἁ ’ 

τῶν πολέμων. ὑμεῖς δὲ ἀεὶ μέν φατε ὡς αὐτονόμους τὰς πόλεις 
Α ο ς Α Β᾽ 14 Α ἤ ᾽ Α ΄“ 9 ’ 

χρὴ εἶναι, αὐτοὶ δ᾽ ἐστὲ μάλιστα ἐμποδὼν τῆ αὐτονομίᾳ. συν- 
ψ ᾿Ὶ Α ΄σ -“- 

τίθεσθε μὲν γὰρ πρὸς τὰς συμμαχίδας πόλεις τοῦτο πρῶτον, 
" - Φ“Μ “ἃ «ς -“ « ΄-΄“ ’ ’ “ μι ’ 

8 ἀκολουθεῖν ὅποι ἀν ὑμεῖς ἡγῆσθε. καίτοι τί τοῦτο αὐτονομίᾳ 
»-»"- ’ὔ’ "-“ 

προσήκει; ποιεῖσθε δὲ πολεμίους οὐκ ἀνακοινούμενοι τοῖς συμ- 
“ σον κε , ε “- Ξ “ ΠΑΝ ᾿ 

μάχοις, καὶ ἐπὶ τούτους ἡγεῖσθε ὥστε πολλάκις επὶ τοὺς 
γι ’ ’ ’ 

εὐμενεστατους ἀναγκάζονται στρατεύειν οἱ λεγόμενοι αὐτόνομοι 
κὴ Ἁ Ἁ ’ ’ὔ 

εἶναι. ἔτι δὲ τὸ πάντων ἐναντιώτατον αὐτονομίᾳ, καθίστατε 
» ν , 9; ; δ ς ν ᾿ , - 
ἔνθα μεν δεκαρχίας, ἔνθα δὲ τριακονταρχίας᾽ καὶ τούτων τῶν 
" ’ 9 κ᾿ 5 [νὴ ’ Ψ, 3 95 ὦ 

ἀρχόντων ἐπιμελεῖσθε οὐχ ὅπως νομίμως ἄρχωσιν, ἀλλ᾽ ὅπως 
δύ ’ ’ Ν ’ ο᾽ 9 ΞΟ ’ 

ὕνωνται βίᾳ κατέχειν τὰς πόλεις. ὥστ᾽ ἐοίκατε τυραννίσι 
ρον λ ’ ’ 4 Α ᾿ 

ο μᾶλλον ἢ πολιτείαις ἡδόμενοι. καὶ ὅτε μὲν βασιλεὺς προσέ- 
, κ 3 ; 

ταττεν αὐτονόμους τὰς πόλεις εἶναι, μάλα γιγνώσκοντες ἐφαί- 
“ 4 ον. ἅ., ς - ς ’ “ ’ Ε 

νεσθε ὅτι εἰ μὴ ἐάσοιεν οἱ Θηβαῖοι ἑκάστην τῶν πόλεων ἄρχειν 
Φ ΄ς΄ Α "" “ἃ ’ὔ “΄“-- 

τε ἑαυτῆς: καὶ οἷς ἂν βούληται νόμοις χρῆσθαι, οὐ ποιήσουσι 
Ἁ Ἁ ’ ᾿ Α Α ’ 

κατὰ τὰ βασιλέως γράμματα ἐπεὶ δὲ παρελάβετε τὴν Καὃδ- 
’ ἘΔ] " “- , 3 ’ 2 » Ω - Α 

μείαν, οὐδ᾽ αὐτοῖς Θηβαίοις ἐπετρέπετε αὐτονόμους εἶναι. δεῖ δὲ 
Α ᾽ὔ , Ἁ - “, Α ΄“- 

τοὺς μέλλοντας φίλους ἔσεσθαι οὐ παρὰ τῶν ἀλλων μὲν ἀξιοῦν 
ι ὃ ’ ’ " Α Α Φ“ «ἣ “ ’ 

τῶν ὁικαίων τυγχάνειν, αὐτοὺς δὲ ὅπως ἀν πλεῖστα δύνωνται 

πλεονεκτοῦντας φαίνεσθαι. 

ΤΟΡ. 8, 8, 14, Οοτη. 4, 3. 8. ά. δά 
Βίθρῃ. 65. ν. Εἴκω Ρ. 220 ἢ, τὲ 
Δάάογ Ἰοοῦ Ῥαιβδῃ. 10, 25» 4» 400 46 
Ἰοοο ΑἸΧΙ ρῥτρῖ. δα θατὴ Ρ. 21. 

τυραννίσι] τυραννεῦσαι [ὰ. 

ἡ. μοι οἵη. . 
ὡς ρΡοβύ φατε οἵη. ΕΗ. 
ἡγῆσθε] ἡγεῖσθε Α.Β.0.Ε.. οἵ ργ. Ὁ. 
Ια. 
τοῦτο] τούτου Ν ΔΙοοη. })1δἴγ. Εἰπ- 

Υρ. Ρ. 122, 87. [ππ|Βίτα.- 
8. τούτους] τούτοις Α.Ο.Ε. ΑἸΑά., 

οοΥτροηίθ Η. 
καθίστατε Β.}).). Οεἰειϊ καθιστᾶτε. 
δύνωνται οτη. Υ. 
ἐοίκατε --- ἡδόμενοι] Ἰ)ΘθΘ αῇ 6586 

ἡδομένοις. ϑεᾶ ἴῃ ΑΠΔΡΔΒῚ 3, 5, 8. 
ΒΙ ΠΟΥ οϑύ : Ὅμοιοι ἦσαν θαυμάζον- 
τες. ἴῃ [ωΟΠρΡῚ Ρδβίου. Ρ. 40. δα. 1]. 
[54, το. ϑ'οῃεοθῖ,, ου͵ὰθ ν. δῃηποῖ. Ρ. 
867.] εβί : Ἑῴκεσαν ἐλεοῦσαι τὸν Δά- 
φνιν. Ι͂Ὼ ῬΓΙΟΥΘ ΧΟΠΟΡΠΟΙΪ5 ἸΟσῸ 
ΘΟΟΙο68 Ρῥγοϑίοσιηΐ θαυμάζειν. ΑἸΓΕΓ 
ΓΟΗΡῚ ἔδοῖ]α. σΟΥΓΙΡῚ ροβϑὶξ, βὶ ἐλεού- 
σαις Ἰεραβ, ΟῊΝ, Ἰδὔναπι Ἰπΐίου 
εὐ ποιηϊηδάνυμη ναγϊαῦ βουϊρίθπγα Ογ- 

9. ἐάσοιεν Β. (ὑείεΥἹ ἐάσαιεν. Μοχ 
Β. Καδμίαν, υὖ 5. 11. 

αὐτοῖς] αὖ τοῖς ΑἸά., σογτρεηίο Η. 
““ ΘΗΒ.Β οϑ : ὅο5. αυϊάθιῃ “ΓΘ ΌΔΗΙΒ 
αηΐθα ᾿γΓΆΒΟΘὈΔΙΉ] 1, αποα οαἰνιζαΐαδβ 
Βωούϊοαβ 5181 1118 6586 Ρδ(1 πο]]θηΐ, 
θ᾽ Π46 νθ]Ὸ 0805 860 "Ἔ ΠΘΡΆΠΟΒ 58ὶ 
ΤΌΓῚΒ. 6586. πο] αἰβύ15, οσοιιραΐα ΘΟΥΊΠΩ 
ἃῦοθ Οδατηθα 4010. ΒΟΉΝ, ὐΟοηΐ. 
5. 4,1. 

ἐπετρέπετε Ἐν, (Οὐεἴου] ἐπιτρέπετε. 
5'6α οοημοορϑϑιϑίϊδ ΡΙΓΟΚΉΘΙΠΘΓΙΒ, οἵ ἐπε- 
τρέπετε Ἰᾶτη 64. [,ΘΟΠΟΪΑΥΊΙ. 

ὅπως) ϑου!θοηάμπτῃ νἱαἀθίαγ ὁπόσα 
γ6] ὁπόσ᾽. 
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“ .} Α Α Α Α ’ Δ Ι δ ’ 

ιο Ταῦτα εἰπὼν σιωπὴν μὲν παρὰ πάντων ἐποίησεν, ἡδομένους 
- ’ Ἀ ΄ι 

δὲ τοὺς ἀχθομένους τοῖς Λακεδαιμονίοις ἐποίησε. μετὰ τοῦτον [6] 
Α δι “ἢ ’ 

Καλλίστρατος ἔλεξεν, ᾿Αλλ᾽ ὅπως μὲν, ὦ ἄνδρες Λακεδαιμόνιοι, 
᾿] 9 ’ ε ’ὔ κ τὶ “ “ Ὄ . "» τὰ “ 5 Α 

οὐκ ἐγγεγένηται ἁμαρτήματα καὶ αφ᾽ ἡμῶν και αφ᾽ ὑμῶν ἔγω 
« ΄ - ῇ » « 

μὲν οὐκ ἂν ἔχειν μοι δοκῶ εἰπεῖν" οὐ μέντοι οὕτω γιγνώσκω ὡς 
“- ’ “᾿ κ »»ἝἍ Ὶ 

τοῖς ἁμαρτάνουσιν οὐδέποτε ἔτι χρηστέον ὁρῶ γὰρ τῶν ἀν- 
ε΄ σ“ ’ Α 

θρώπων οὐδένα ἀναμάρτητον διατελοῦντα" δοκοῦσι δέ μοι καὶ 
5 Ξ ἸἌΙ ’ 5 ξ ’ 57 λ. 

εὐπορώτεροι ἐνίοτε γίγνεσθαι ἄνθρωποι ἁμαρτάνοντες, ἄλλως 
σι. Ἁ σ΄ ’ ς ς - ᾿, 

11 τε καὶ ἐὰν κολασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἁμαρτημάτων, ὡς ἡμεῖς. καὶ 
«ς “- Α ΕΣ ς “κι Α Ἀ ἊΨ ’ ’ ἢ; Μ“Μ 

ὑμῖν δὲ ἔγωγε ὁρῶ διὰ τὰ ἀγνωμόνως πραχθέντα ἔστιν ὃτε 
"»"» “ ᾿] 

πολλὰ ἀντίτυπα γιγνόμενα᾽ ὧν ἣν καὶ ἡ καταληφθεῖσα ἐν 
’ ᾿ ΄“ “΄“ ς 9 ͵ ΕῚ » Α 

Θήβαις Καδμεία: νῦν γοῦν, ὡς ἐσπουδάσατε αὐτονόμους τὰς 
΄-' ’ Α - ἃ 

πόλεις γενέσθαι, πᾶσαι πάλιν, ἐπεὶ ἠδικήθησαν οἱ Θηβαῖοι, ἐπ᾿ 
’ ἴφ. ς Ἁ 

ἐκείνοις γεγένηνται. ὥστε πεπαιδευμένους ἡμᾶς ὡς τὸ πλεο- 
“- ς ᾿ 9 “ ΕΣ ,ὔ ’ ’ "5 ΄ Ά 9 ’ 

νεκτεῖν ἀκερδές ἐστι νῦν ἐλπίζω παλιν μετρίους εν τῇ πρὸς ἀλλή- 
’ Α 

1φλοὺυς φιλίᾳ ἔσεσθαι. ἃ δὲ βουλόμενοί τινες ἀποτρέπειν τὴν 
’ “- ’ . κ 

εἰρήνην διαβάλλουσιν, ὡς ἡμεῖς οὐ φιλίας δεόμενοι, ἀλλὰ ᾧο- 
Ἀ ; 

βούμενοι μὴ ᾿Ανταλκίδας ἔλθη ἔχων παρὰ βασιλέως χρήματα, 
ἈΝ “- ΄“ Ἁ Α Ν 

διὰ τοῦθ᾽ ἥκομεν, ἐνθυμήθητε ὡς φλυαροῦσι. βασιλεὺς μὲν γὰρ 
΄ι ’ ἀ 

δήπου ἔγραψε πάσας τὰς ἐν τῇ ᾿Εἰλλάδι πόλεις αὐτονόμους 
ΧΩ α ν ’ ψ 

εἶναι" ἡμεῖς δὲ ταὐτὰ ἐκείνῳ λέγοντές τε καὶ πράττοντες τί ἀν 
“» ω ᾽; 

φοβοίμεθα βασιλέα ; ἢ τοῦτο οἴεταί τις, ὡς ἐκεῖνος βούλεται 

1ο. ἐποίησε] δ εΥθυμπ ἐποίησε 46- 
Ἰεμάστη οθηβαραῦ Μοῖυβ. 5ΟΗΝ. 
ΑΠδᾶΡ. 3, 4, 25: Δεῖ ἐπισάξαι τὸν 
ἵππον Πέρσῃ ἀνδρὶ καὶ χαλινῶσαι δεῖ. 
Οοηΐ. 10. 5» 7» 11: ΒΌΡΓΔ 455» 17. Ἰῃῖτὰ 
ΠΣ ΣΣ, 

τοῦτον Β.Ο.Π.ΕᾺΝ. τοῦτον καὶ Ε.. 
Οὐβίουὶ τοῦτον δέ. 

ἀλρῥ κα βμαὶ ἐγεγένηται Β. 
ἁμαρτήματα) ἁμάρτημανν. 
ἡμῶν---ὑμῶν] ὑμῶν---ἡμῶν Υ. 
ἔχειν] ἔχει ΑἸά., οσοττσοηία Η. 
εὐπορώτεροι] ῬΙῸ ἐμπειρότεροι αἷο- 

ἴστη δηποίανιί ΕἾ. Ῥοτγίιιβ. (Ὁμιηιο- 
αἴονο8, ζαοϊϊον 65, τυτουργθίαϊαν ΝΥ εἰβ- 
Κιὰβ. Ναραυΐτα ταΐϊο ρ]δοοῦ τη ]ῃ]. 
5ΟΗΝ, ιοϊξαγ αὖ σοπίγαυατη ἀπό- 
ρους 8. τύ, εὐ αὔἴοοη. 9, 5: Οἱ πονηροὶ 
(οἰκέται) συζυγέντες εὐπορώτεροι πρὸς 
τὸ κακουργεῖν γίγνονται. ἸΤΏ1]ὰ ν, ἴῃ 
ϑίθρηῃ. Τη65. ν. Εὔπορος Ρ. 2400 
νυ; 

11. ὅτε Β.Ο..Ε.Ε.Ἢ.1. Οδίοιὶ ὅτε 
καί. 

νῦν γοῦν ὡς ἐσπουδάσατε] ΜοΙΒ 
ἢ. 1. 1ἴὰ νεγῦ : βα]ύθη ἴῃ Ῥγεθβϑηΐὶ, 
Οὐ τηδὶ οἰνι ταῦτα 1 ουίδι! ὁοηβα]α- 
15015, [ΔΙΘ ἢ ΟἸΙΏΏΘ6Β ΓΘαϊοσαπΐ δα 50- 
αἰδίαἴθιη ΓΘ ΡΑποσατα ᾿π]ασὶα δα ξθοϊο- 
τσ. αυϊάθιη ΡΥ8 δ]αποα οτὰ- 
ΤἸΟΠΪΒ ΤΠΘΠ]ὈΓΠ ΘΧΟΙΟΪΒΒ6. ΒΌΒΡΙΘΟΥ ; 
οί Ἰοοιβ δϑῦ ἰδοῦποβιιβ, οὖ οσδίϊο 
Ὠ]α]οα. ὙΥ̓Θιβκιαβ τὰ: Νεώο οογίο, 
ὨΪΒῚ ΨΟΌΙΒ πηπ]ΐα δἄνουβα θυθηϊαηΐ, πος 
νΟΡΙΒ τηο]θϑῦπμη ουθηϊῦ : σιν βἐμαῖοδο 
ογογὶἐϊ8, εἰ οἷυϊέαίο5δ οϑϑοηΐ ἴθουγω, 
»οϑδίφιαρι ΤΠ οδαπὶ α πυοὐὲδ ἐηγεγία διηνέ 
αἰδοοία, οηνη 685 γι διι5 ἐπὶ ροΐοοίσΐθηι 60- 
γῆι υϑηογηί. ΒΟῊΝ, ΝΙΒῚ ἀθεβί. 

ἡμᾶς] ὑμᾶς ΑἸά., σοττὶροηΐα Η. 
12. ἃ δὲ] ἃ δὴ Εἰ. 
τὴν] τὴν τὴν Ἐ. 
πράττοντες] πράσσοντες Β.}). 
βούλεται δααιῖς Β., οὔ. οοίθυ. 
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, ’ ΄σ “ “ἃ ᾽ 

χρήματα ἀναλώσας ἄλλους μεγάλους ποιῆσαι μάλλον ἢ ἄνευ 
’ , χ ΄' ἕ ΄' ς΄ " 2 ; 

13 δαπάνης ἃ ἔγνω ἄριστα εἶναι. ταυτὰα εαυὐτῳ πεπρᾶχθαι Σ εἰεν. τί 
, , Α κ ΕῚ Ε ΄- ἢ “ἃ ΕῚ κ 

μὴν ἥκομεν; ὅτι μὲν οὖν οὐκ ἀποροῦντες, γνοίητε ἄν, εἰ μὲν 
Ἁ Ἀ Ἁ ’ ᾿] ’ 9 Α ’ὔ 

βούλεσθε, πρὸς τὰ κατὰ θάλατταν ἰδόντες, εἰ δὲ βούλεσθε, 
ἣ, μι Ν σ᾿. " ΄ ’ ’ ’ ᾿ Ξ ὕδ Ν᾽ “ 

πρὸς τὰ κατὰ γῆν ἐν τῷ παρόντι. τὶ μήν ἐστιν ; εὐόηλον ὁτι 
““ ’; Α ᾿] Ἀ ’ ς “ Ἁ « - 

[εἰ] τῶν συμμάχων τινὲς οὐκ ἀρεστὰ πράττουσιν ἡμῖν ἢ υμῖν 
" δ- Δαν ι ᾿ , δηνρδοτὶ ΑΝ “ΤΩΝ , εἰὐο ἀρεστά. ἴσως δὲ καὶ βουλοίμεθ᾽ ἄν ὧν ἕνεκα περιεσώσατε ἡμᾶς 
Ἁ “ “- - κ Α “ ’; ΕΩ 

1ι4ἃ ὀρθῶς ἔγνωμεν ὑμῖν ἐπιδεῖξαι. ἵνα δὲ καὶ τοῦ συμφόρου ἔτι 
5 “ διὸ} Ἁ , “ “ ’ὔ ε κ Ν . ’ 

ἐπιμνησθῶ, εἰσὶ μὲν δήπου πασῶν τῶν πόλεων αἱ μὲν τὰ ὑμέ- 
« Α Ν ε ,ὔ “ ὌΡΥ ΙΝ ς ; ’ ς ᾿] 

τερα, αἱ δὲ τὰ ἡμέτερα φρονοῦσαι, καὶ ἐν εκαστὴ πόλει οἱ μὲν 
Α οὺ “ Υ ’ 

λακωνίζουσιν, οἱ δὲ ἀττικίζουσιν. εἰ οὖν ἡμεῖς φίλοι γενοίμεθα, 
᾽ “ἡ τ οϑ ᾽ὔ ὃ ᾽ ᾿ Α ᾿, δ) 

πόθεν ἀν εἰκότως χαλεπὸν τι προσθοκήσαιμεν ; καὶ γὰρ ὁή 
.. ΄“΄“ Α ’ «ἡ «ς “ ; 32 ε ἃ ’ ε ίφ. 

κατὰ γῆν μὲν τίς ἂν ὑμῶν φίλων ὄντων κανος γένοιτο ἡμᾶς λυ- 
΄ ἈΝ ; ’ ἣ ’ὔ «ἢ ς ΄- ’ ς .-. 

πῆσαι; κατὰ θάλατταν γε μὴν τίς ἂν ὑμᾶς βλάψαι τι ἡμῶν 
« - ο ’ »᾽ ᾿ ς Ἂ ’ Φ“ Α τι ’ 

15 ὑμῖν ἐπιτηδείων ὄντων ; ἀλλὰ μέντοι ὅτι μὲν πόλεμοι ἀεί ποτε 
ἢ ν Ψ , ἢ ἣ “ἀν 

γίγνονται καὶ ὅτι καταλύονται πάντες ἐπιστάμεθα, καὶ ὃτι 
ε - “ἡ ᾿ “ τὶ τ᾿ 327 ΓΜ. ᾽ ΄ Φ 
ἡμεῖς, ἂν μὴ νῦν, ἀλλ᾽ αὖθίς ποτε εἰρήνης ἐπιθυμήσομεν. τί οὖν 

-“ 9 - Ἁ ’ - ’ὔ ΦΨ «ἃ ε Ἁ ’ὔ “-“ 

δεῖ ἐκεῖνον τὸν χρόνον ἀναμένειν, ἕως ἀν ὑπο πλήθους κακῶν 
΄“- Α ’ ’ ς 

ἀπείπωμεν, μᾶλλον ἡ οὐχ ὡς τάχιστα πρίν τι ἀνήκεστον γε- 
ι ΜΗ, , 5 ν ι "8 3.6. Ἔ " ᾽ 

τό νέσθαι τὴν εἰρήνην ποιήσασθαι; ἀλλὰ μὴν οὐδ᾽ ἐκείνους ἔγωγ 
" “- 4“ “5 ι Ἦ ἣ ᾽ κγχὃ λ 

επσπαινὼ οἱἰτινες αγωνισται γένομεέενοι καὶ νενικῆκοτες ἠθῆ ποΟΛλ- 

18. οὖν οἵη. Α.Ἐ. Ε΄, ΑἸά., σουτιρθη- 
{5 Η.1. (Οὐοπῇ. ἀπποί. δὰ 5, 3, 7. 

θάλατταν] θάλασσαν Β.}).1).Ε, 
τί μήν ἐστιν ; εὔδηλον ΘΟ] ΠΏΧΙ τηΔ]6 

οορυϊαΐα γοσῦα. ΗΝ, οὶ 5εη!ρ- 
βὶῦ τί μήν ; ἔστιν εὔδηλον. 

εὔδηλον] εὔκολον Ἐὰ. 
ὅτι ΕΥ. ῬοτίαβΒ. [ΔΌ1] ὅτι εἰ. 
ἢ ὑμῖν] Απία μὰβ νοὺθβ Χο 1886 

μᾶλλον, 56] 6 πη ᾿1πύθ] ρθη 6586, 
τηοηυῦ ΜΟοΙΊι5, Ἰοσῦτη ΠΟ ᾿Πίουρτο- 
ἰαΐαϑ: ααοβάδιη ΒΟΟΙΟΒ. ἴδοθτθ, (80 
ΠΟῺῚ ἴδτη νΟὈ]5 ργΥαΐδ, ψπᾶτὴ ΠΟὈῚΒ τη0- 
Ἰοβία βϑιαηῦ, [ῳΘοπ αν οιηθηαθρϑὲ 
ἡμῖν οὐδὲ ὑμῖν ἀρεστά. ἘῪ. Ῥοτίᾳϑ 
ἀδ6]ο πα οοπβοθαΐ ἢ ὑμῖν ἀρεστά. ὅε- 
ααρηΐία τὶ ααοααθ, π΄ ΝΥ οἰβκῖο, οἱ 
Ἰδοιηοβα οὖ οὔβουσα 6886. νἹἀθηζαγ. 
5ΟΗΝ. ΤΤογδμ σοπ]θοίαγασῃ δα! 
ΘΘΡῃδηι5, εὔδηλον ὅτι εἰ τῶν συμ- 
μάχων τινὲς οὐκ ἀρεστὰ πράττουσιν 
ὑμῖν, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἡμῖν ἀρεστά. (Λογιιπη 
ὨΪΠ1] βαϊιβέδοϊτ, 

14. ὑμέτερα---ἡμέτερα Β.).Ε.Η.Υ, 

ἡμέτερα---ἡμέτερα Δ. Οὐεἰεγὶ ἡμέτερα 
---οὑμέτερα. 

θάλατταν) θάλασσαν Ἐ.1). 
15. ὅτι μὲν πόλεμοι Β.Ο. .Β.ΒΗ. 

Υ. Οδίεσὶ πόλεμοι. ““ Ουἱά 51 ΒΌΒΡΙΘΘΓ 
᾿Αλλὰ μέντοι π. ἀεί ποτε γίγνονται καὶ 
καταλύονται, καὶ πάντες ἐπιστάμεθα, 
ὅτι καὶ ἡμεῖς ὃ ΒΟΉΝ, ἀλλὰ μέντοι 
πόλεμοι εἴ ποτε γίγνονται, καὶ ὅτι κα- 
ταλύονται Βοίμ!αδ. 

δεῖ Β. Ἰηΐου νϑυβα 5. 
κακῶν] κακῶς ΑΙΑ., σοΥροηθυ8 

Η.1. 
ἢ οὐχ ὡς τάχιστα] "ΠΠαογα 465 2, 

62: Ἑἰκὸς χαλεπῶς φέρειν μᾶλλον ἢ 
οὐχ ὀλιγωρῆσαι. 3, 26: Πόλιν ὅλην 
διαφθεῖραι μᾶλλον ἢ οὐ τοὺς αἰτίους. 
Ἰπηϊδαίτι5 οϑύ Τιοηγβῖιθ Ηδ]. 6, 81; 
ΙΟ, 28; 11, 34: 4108 Ιο605 δηποίαν!ζ 
θυυκοσαβ ΧοΠΟΡΠΟμδ8Β ἱπηΠ]ΘΠΊΟΥ, 
5ΟΗΝ. 

ἀνήκεστον Β.Ο,).Ε.Ε.1.ν. Οδίοιϊ 
ἀνήκεστον κακόν. 

τό, ἔγωγ᾽ Ε, Οεἴετ! ἔγωγε. 
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’ Ἁ 8 Ε) “ “ ῳ ᾿] ’ 

λάκις καὶ δόξαν ἔχοντες οὕτω φιλονεικοῦσιν ὥστε οὐ πρότερον 
͵ κ “ ς , Α “ ’ ς᾽ 

παύονται, πρὶν ἄν ἡττηθέντες τὴν ἄσκησιν καταλύσωσιν, οὐδέ 
- “κι ο͵ Ν Α 

γε τῶν κυβευτῶν οἵτινες αὖ ἐὰν ἕν τι ἐπιτύχωσι, περὶ διπλασίων 

κυβεύουσιν. ὁρῶ γὰρ καὶ τῶν τοιούτων τοὺς πλείους ἀπόρους 
Ἶ Α Α ἴω « ΄“ Α ΄“ 

17 παντάπασι γιγνομένους. ἃ χρὴ καὶ ἡμᾶς ὁρῶντας εἰς μεν τοιοῦ- 
“-- “- ῇ ᾿ Α “- «ἢ 

τον ἀγῶνα μηδέποτε καταστῆναι ὥστε ἢ πάντα λαβεῖν ἢ 

πάντ᾽ ἀποβαλεῖν, ἕως δὲ καὶ ἐρρώμεθα καὶ εὐτυχοῦμεν, φίλους 
Ν “- ᾿ δ] 3.4 κε ', Β -“ 3 

ἀλλήλοις γενέσθαι. οὕτω γὰρ ἡμεῖς τ᾽ ἂν δι᾿ ὑμᾶς καὶ ὑμεῖς δι 
΄ ΄- ’ 

ἡμᾶς ἔτι μείζους ἢ τὸν παρελθόντα χρόνον ἐν τῇ “Ἑλλάδι 
᾿ 3 

ἀναστρεφοίμεθα. 
’ Α “ - 

18 Δοΐάντων δὲ τούτων καλῶς εἰπεῖν, ἐψηφίσαντο καὶ οἱ Λακε- [7] 
,ὔ Α 9, ΤῸ τ Ὁ Ψ ς Ἁ ᾽ ΓΩῚ 

δαιμόνιοι δέχεσθαι τὴν εἰρήνην, ἐφ᾽ ᾧ τούς τε ἁρμοστὰς ἐκ τῶν 
’ , ’ ’ ’ Α Ἀ 4, Α 

πόλεων ἐξάγειν, τά τε στρατόπεδα διαλύειν καὶ τὰ ναυτικὰ καὶ 
Ν ν ' ᾽ 9 , "κ᾿ ς ’ Ἄν 

τὰ πεζικὰ, τάς τε πόλεις αὐτονόμους ἐᾶν. εἰ δέ τις παρὰ 
“-. 7 Ὶ Α ’; “- “- ᾿] ’ὔ 

ταῦτα ποιοίη, τὸν μὲν βουλόμενον βοηθεῖν ταῖς ἀδικουμέναις 
΄σ Α Α ᾿ Α ἴω 3᾽ “- - 

πόλεσι, τῷ δὲ μὴ βουλομένῳ μὴ εἶναι ἔνορκον συμμαχεῖν τοῖς 
Ἂ ’ . Ἁ ΄ 2 ’ Α ε Α 

10 ἀδικουμένοις. ἐπὶ τούτοις ὥμοσαν Λακεδαιμόνιοι μὲν ὑπερ [8] 
ς “. Α ““ ᾿ 9 “- Α Α ε , κ 

αὑτῶν καὶ τῶν συμμάχων, ᾿Αθηναῖοι δὲ καὶ οἱ σύμμαχοι κατὰ 
’ Φ 9 ’ 3... 9 - .) ᾿ ’ 

πόλεις ἕκαστοι. ἀπογραψαάμενοι δ᾽ ἐν ταῖς ὁὀμωμοκυίαις πόλεσι 
Α «ε - ’ ’ ΄σ ες ’ « ’ 

καὶ οἱ Θηβαῖοι, προσελθόντες πάλιν τῇ ὑστεραίᾳ οἱ πρέσβεις 
ἥο σε Ὁ ἈΡΜΟ ς ’ τ ᾿, , Α 8 ’ 

αὐτῶν ἐκέλευον μεταγράφειν ἀντὶ Θηβαίων Βοιωτοὺς ὁὀμωμοκό- 
«ς Ἂ 4 Υ 9 ’ δ, Α “Ἀλ 

τας. ὁ δὲ ᾿Αγησίλαος ἀπεκρίνατο ὅτι μεταγράψει μὲν οὐδὲν 
χ , “ ᾽ , Ἄ Ἢ ’ Ξ τι ’ ᾿ ’ 
ὧν τὸ πρωτον ὠμοσᾶν τε Και ἀπεγράψαντο εἰ μεντοι μὴ βού- 

“- - οὺ ’ “ἃ 

λοιντο ἐν ταῖς σπονδαῖς εἶναι, ἐξαλείφειν ἀν ἔφη; εἰ κελεύοιεν. 

οὕτω] οὕτως Β.}. πάντ᾽ οτη. Η, 
τὴν ἄσκησιν] Μοταβ ἄθλησιν Ἰορογθ 

ψνο]οθαΐ, δαὶ ἀθ δούοηρ οουΐίδηαὶ 1η- 
ἰογρυθίαυὶ νυ]σαίατη Ἰθοϊοηθη. [ὐϑί 
Ῥτοΐδϑϑιο δίῃ]είασιη. [06 αἸοϊ(Γ 
ἄσκησις ἴῃ ΟὐτΙητηρηΐ. 3, 14, 3. 0ΌΪ 
νἱ6 ποΐαϑ. [{ὰ ἀσκητὴς ἸὈΙάΘτη αἸο]- 
ἴα 3, 7.7. ΟΗΝ. 

οὐδέ γε τῶν κυβευτῶν οἵτινες αὖ] 
ΤΙοΐαπη ν᾽ θέαν ργὸ οὐδέ γ᾽ αὖ τῶν 
κυβευτῶν οἵτινες. ΟἫΝ. 

ἀποτύχωσι)] Μαῦρο [,ΘοΠο]αν]] ἐπι- 
τύχωσι, αποα τορορὶ. ΘΟῊΝ. μὲ 
Οτηυ δθηνθί ᾿μογαηΐι", ἐπα απιρίο ρζι5 
»ογαπηξ ψιαηι ἰμογινην 7αην απΐθα ραγ- 
ἔην ῬΊΓΟΚὨΘΙΉΘΓΙΒ. 

17. ὥστε ἢ] [ΔΡγ] ὥστε. Οοπηῇ. 6, 
4; 22. ὅδι:ιο οἰϊαῃχ Ηβοῖρ. Απποί. 
οΥ, Ρ. 8ο. 

καὶ δηία ἐρρώμεθα δἀααπίὶ Β.0.Ὁ. 
ἘΕΗ.1.ν., οπι. σϑίουὶ. 

ἀναστρεφοίμεθα] Κ΄. ἀπποί. δα 7,3, 2. 
18. τά τε στρατόπεδα] τὰ στρα- 

τόπεδα Ἐ᾿. 
ἔνορκον ϑίορμαπιιβ. [Ὀ1] εὔορκον. 

Εἰώη 7μεγογυσαπο πο οοσὶ ῬΊΤΟΚΙΘ- 
ΤΩΘΙΊΙΒ. 

19. Λακεδαιμόνιοι μὲν Β. μὲν Λακε- 
δαιμόνιοι Ο.Ὁ .Ε. ἘΝῚ. Οἴει μὲν οἱ 
Λακεδαιμόνιοι. 

κατὰ πόλεις) ΠΙοάοτιιβ 15, 50: Διὰ 
τὸ πᾶσιν ἀρέσκειν κατὰ πόλιν γίνεσθαι 
τοὺς ὅρκους καὶ τὰς σπονδὰς 46 Θαάθτα 
το ἀἰχιι, 56ΗΝ. 

πρέσβεις αὐτῶν] Ρ]αἰαγοτιΒ Αρ 681}. 
ς. 28. ᾿ρατηϊποηάδηῃ ποιηϊηδῦ οὗ ΓΌΙΩ. 
Ρδ]ο δ]ιΐου παυγαῖ, 5ΟΗΝ, 
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, ΄ , Ἁ Α 

φοοὕτω δὴ εἰρήνην τῶν ἄλλων πεποιημένων, πρὸς δὲ Θηβαίους [9] 
᾽ὔ Ά , ΕΣ ς Ἁ 9 - ῳ 4 ᾿ 

μόνους ἀντιλογίας οὔσης, οἱ μὲν ᾿Αθηναῖοι οὕτως εἶχον τῆν 

γνώμην ὡς νῦν Θηβαίους τὸ λεγόμενον δὴ δεκατευθῆναι 
- “ 5 ’ , 

ἐλπὶς εἴη, αὐτοὶ δὲ οἱ Θηβαῖοι παντελῶς ἀθύμως ἔχοντες 
᾿,, ἴω 

ἀπῆλθον. 

Ἐπ. 
«- ’ Ἁ ΄. 

Ἔκ δὲ τούτου οἱ μὲν ᾿Αθηναῖοι τάς τε φρουρὰς ἐκ τῶν 
; ι “ ἣΓ 4 ’ ΕῚ Α - ’ὔ Α 

πόλεων ἀπῆγον καί ᾿φικράτην καὶ τὰς ναῦς μετεπέμποντο, καὶ 
“ “ Ε Ν ᾿ Φ Α 5 Υ͂ 

ὅσα ὕστερον ἔλαβε μετὰ τοὺς ὅρκους τοὺς ἐν Λακεδαίμονι γε- 
’ »΄. 

2 νομένους, πάντα ἠνάγκασαν ἀποδοῦναι. Λακεδαιμόνιοι μέντοι 
9 Α “ » ’ ’ ς Ἂ » Α ᾿ 

εκ μὲν τῶν ἄλλων πόλεων τοὺς τε ἁρμοστὰς καὶ τοὺς φρουροὺς 
3 ᾿ ’ Ἀ αν, Ἀ᾽', 9 ΄“ , 

ἀπήγαγον, Κλεόμβροτον δὲ ἔχοντα τὸ εν Φωκεῦσι στρατευμα 
΄-Ἅ Ἁ 3, “ 

καὶ ἐπερωτῶντα τὰ οἴκοι τέλη τί χρὴ ποιεῖν, [Προθόου λέξαν- [2] 
“- Ἁ , 

τος ὅτι αὐτῷ δοκοίη διαλύσαντας τὸ στρατευμα κατὰ τοὺς 
“ Ἄ, ’ “ ’ ’ , Ἁ 

ὅρκους καὶ περιαγγείλαντας ταῖς πόλεσι συμβαλέσθαι εἰς τὸν 
Ἁ ΄-΄“ , “, 

ναὸν τοῦ ᾿Απόλλωνος ὁπόσον βούλοιτο ἑκάστη πόλις, ἔπειτα εἰ 
,ὔ 3,» " ’ὔ͵ Ν᾿ ’ ᾿ ’ὔ͵ “ ᾽ὔ 

μή τις ἐφὴ αὐτονόμους τὰς πόλεις εἶναι, τότε πάλιν παρακαλε- 
χς ἴω ᾿] ’ , -“ ΕΝ 9 Α Ἂ 

σαντας ὅσοι τῆ αὐτονομίᾳ βούλοιντο βοηθεῖν, ἄγειν ἐπὶ τοὺς 
᾽ ’ Ἢ Φ« Ν “Δ ΕΝ ἐ) ; ᾿ τὸ 

ἐναντιουμένους" οὕτω γὰρ ἂν ἔφη οἴεσθαι τούς τε θεοὺς εὐμε- 

56. οὕτω δὴ ΟΕ. Οδἰετῖ 
οὕτω δέ. 

τὴν γνώμην] ΟἸΙπ τῆς γνώμης 85011Ρ- 
Βθύάτη. 146 Ζϑαπίιτῃ δα (ὐοϊητηθηΐ. 
4: ὃ, 7. ὅεα ΝΥ εἰβικῖαβ ορροβαυὶϊ Ογ- 
ον ὁ τι ἈΒΆΡ: ᾿. 5, 6. ΟΝ. 

μὴ δεκατευθῆναι] μηδὲ κατευθῆναι Α. 
ΑἸΑ., οοττροηίθ Η. μηδὲ κατευθυνθῆ- 
ναι Ν. ““Β6,808 οἸποδί οχ 6. 5, 25: 
᾿Ἐὰν δὲ ὑμεῖς καὶ ἡμεῖς ὁμονοήσωμεν, 
νῦν ἐλπὶς, τὸ πάλαι λεγόμενον, δεκα- 
τευθῆναι Θηβαίους. Ῥϑο!]Ποοῦ οατὴ Χοτ- 
ΧΙΒ ΘΟΡΙ86 ΡῈ ὐσθοῖδπῃ αἸναραΐδο τηπ]- 
ἴδλ5 5101 ἀγῦ68 δα] πηχιββθηΐ, ροβίθα 
νἹοΐογθβ σεθοὶ ἀθοσθονοσιηῦ ἤδη ΡΤο- 
αἸΠΟΠ6 ΠῚ ΓΘ] άσιιπὰ ΟἸνἸ αἔιι πὴ τ|1ο]8 6] 
εὐ Ῥϑύβδτγτιπῃ βύπα!οβοβ [2115 ἀθοϊηᾶγθ. 
[Ηοοςς εϑὲ θοπογιτη εἰ Ποιηϊηττη ρΡδ- 
ἴθι ἀθοϊτηδῖη (1115 ΘΟΏΒΘΟΙΑΙ. 1. 
ΨΔΊΟΚρη. δα Ἰοουτῃ ΗἩογοαοί!, ΜΏ]]ου. 
ΠΟΥ. νο]. 1, Ρ. 259 6. 86ες.] Βογιαυ- 
Ἰατὴ ἀθοϊπηαίϊοπὶβ ροϑαϊ Ηοτγοαοίτιβ 
τοῦ. οὐ Ἐγοὔγρυβ ογαῖϊ. ῬὉ- 102. 
ΠεΙθΚ. Ἐὰχ 18 ΟΥ̓] 115 τη Δ} ΘΒ μγη 
Πΐ νἹΐμπατη να]ραγ]β Ἰθο οἶδ, ὉΌῚ μὴ ἴῃ 
μὲν τηυΐαθαῦ Ῥα]πηθυα5 Εὐχογοῖϊῦ. Ρ. 74. 
ΔΡΡτοθδηΐθ ΑΝ Θβββθ]]ηρὶο δα ΘΙ ΟαΟΓΠῚ 
15. 51. εϊοπάστη οθηβοῦαΐ οὐτὴ 

Ῥοτίο Μουυβ, ἴῃ δὴ τηπίζαπάπτηῃ (- 
Του δὰ [πιο] Αβϑίη. ρ. 218.᾽ 
5ΟΗΝ, Θυοὰᾶ τεορθρὶ. ῬΙΌΡΘ 80 60 
ΑὈΓαογαῦ Τιθηπορὶαβ δα ῬΏΔ]αν. Ρ. 138 
566.» 64] ἤδη. 

αὐτοὶ δὲ ΜοτΒ. [ΔΌΤῚ αὐτοί τε. 
ἀθύμως ἔχοντες] ἔχοντες ἀθύμως Υ. 
1. ἔλαβε] ἔλαβον Β.Ο. ΒΕ 1ν. 
τοὺς ὅρκους] τοὺς οἵη. ΑἸ]ά. 
Κλεόμβροτον) Κλεόβροτον ἘΝ. βοιη- 

ῬΘΓ. ““ΟΥ̓ΔΙΙΟΠΘΙη τη }{18 ΤΠ ΘΙ ὈΥῚ5 1Π- 
[6 ΓΟΊβατη 86 σΥδιησηδίϊοϑο γθρι]885 Τ66]1- 
ΘΈγ6 σοηδίτιβ [ΘΟ ΠΟΙαν 5 δηΐθ Κλεόμ- 
βροτον δα εθεΐ οὐ, ἀοΙπάδ 5. 2: Προ- 
θόου δὲ---ἡ δὴ ἐκκλησία---- οἵ 5.2: Ὁ 
γὰρ Κλεόμβροτος Ἰεροῦαῖ. ὅ'86α τοοίθ 
στη Ξθρηδηο ὨυΡοθαΓ] Θχοιβαίοη 8 
Μοττιβ δ δηΐθ δϑὰπῃ Ν᾽ Δ] πατα8. δα 
Ηετοαοί. 6, 9. ἄὰππο Ἰοσιπὶ ἀοίθηα!. 
Ῥογίαβ 8644] νο]θραΐ μένειν εἴων αἴαιι6 
ἸΠΈΘΓΡΟΙΙ ροϑῦ τί χρὴ ποιεῖν. 50ΗΝ, 

2. εἰς τὸν ναὸν]. 1)6}}} δῃ [)6]ρΡΠῃ]οΙ 
ΑΡο]]πῖθ ὲ 5ΟΗΝ, 

παρακαλέσαντας Β.Ὁ).Ἐ.Ε.1. Οδἰοτὶ 
παρακαλέσαντας τοὺς συμμάχους. 

βούλοιντο] βούλονται. 
ἂν ἔφη) ἔφην. 

ΒΡ 
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“ ο Ἃ , «δ 9 
δ. νεστάτους εἶναι καὶ τὰς πόλεις ἥκιστ᾽ ἂν ἄχθεσθαι" ἡ δ᾽ ἐκκλη- 

ὔ ἈΝ 

ἤδη γάρ. 
Ψ Α ΄ ’ Α 

ὡς ἔοικε, τὸ δαιμόνιον ἦγεν ἐπέστειλαν δὲ τῷ Κλεομβρότῳ μὴ 

Ἷ Μ᾿ ’ » 9 - Α “ «ε ’ Ἔ 

σιὰα ἀκούσασα ταῦτα εκεῖνον μεν φλυαρεῖν ἡγήσατο 

; Α ’ “ 

διαλύειν τὸ στράτευμα, ἀλλ᾽ εὐθὺς ἄγειν ἐπὶ τοὺς Θηβαίους, εἰ 
Α ’ 9 Α 

μὴ αὐτονόμους ἀφίοιεν τὰς πόλεις. [ὁ δὲ Κλεόμβροτος, ἐπειδὴ [3] 
" Α ᾿] 7 ’ ; Ἁ κ " ’; 

ἐπύθετο τὴν εἰρήνην γεγενημένην, πέμψας πρὸς τοὺς ἐφόρους 
“- Α κ 

ἠρώτα τί χρὴ ποιεῖν" οἱ δ᾽ ἐκέλευσαν αὐτὸν στρατεύειν ἐπὶ τοὺς 
’ Φ- κα ἢ 

Θηβαίους, εἰ μὴ ἀφίοιεν τὰς Βοιωτίας πόλεις αὐτονόμους.] ἐπεὶ 
Ω κ Α Γ 

οὖν ἤσθετο οὐχ ὅπως τὰς πόλεις ἀφιέντας, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ στρα- 
’ ς “ ͵ Ἁ αἰ οὖς ο δὲ 3 

τευμα διαλύοντας, ὡς ἀντιτάττοιντο πρὸς αὐτὸν, οὕτω δὴ ἄγει 
“"» "» " “ 

τὴν στρατιὰν εἰς τὴν Βοιωτίαν. καὶ ἣ μὲν οἱ Θηβαῖοι ἐμβαλεῖν 
᾿] Ἁ 9 -“3νἍ ;ὔ᾽ ’ὔ Ἐ Ὁ Α »-» ᾿] ’ὔ 

αὐτὸν ἐκ τῶν Φωκέων προσεδόκων καὶ ἐπὶ στενῷ τινι ἐφύλαττον, 

οὐκ ἐμβάλλει: διὰ Θισβῶν δὲ ὀρεινὴν καὶ ἀπροσδόκητον πορευ- 
-“ »“"». Ἁ “ “ 

θεὶς ἀφικνεῖται εἰς ἹΚρεῦσιν, καὶ τὸ τεῖχος αἱρεῖ, καὶ τριήρεις 
“ “- π χῸ Ν 

4 τῶν Θηβαίων δώδεκα λαμβάνει. ταῦτα δὲ ποιήσας καὶ ἀναβὰς [4] 
“ ᾿ “΄ι ’ 9 ὃ ͵7ὔ Ε] Δ ͵ὔ “" {) 

ἀπὸ τῆς θαλαττης, ἐστρατοπεδεύσατο ἐν Λεύκτροις τῆς Θεσπι- 
- - “" Α 

κῆς. οἱ δὲ Θηβαῖοι ἐστρατοπεδεύσαντο ἐπὶ τῷ ἀπαντικρὺ λόφῳ 

οὐ πολὺ διαλείποντες, οὐδένας ἔχοντες συμμάχους ἀλλ᾽ ἢ τοὺς 

3. ἀφίοιεν] ἀφιεῖεν Ὠϊς οἱ ᾿ἰηἴτα 64. 
δεδρματ σοηΐγα ΠὈΓΟΒ. 

ὁ δὲ Κλεόμβροτος--- αὐτονόμους 6Χ 
ΒΡΘΙΙΟΥΙ 115 ἔθη ΓΟ τϑροῦϊζα 6856 γϑοίθ 
νἱαῦ Ν᾽ ΙΟΚοπασῖιβ 1.6. ΘΟῊΝ, Β- 
αοτὴ ποίανογαϊ τη ητ185 ΔΗ] 4118 1 Τη81- 
Βῖπο θα Ποη18. Β481]. ἃ. τρύϑ, αὰὰ ΘρῸ 
πΐΟΥ, ν ΥΌῚΒ: “ Ποαιμπααηέ ᾿ς, μὲ υἱ- 
αἰέν", αἰΐψιια.᾽ οἱ οτηϊβογαΐ Ρίγοκμθ- 
ΤῊΘΥΙΒ, 641 816 : ““Ῥγολίθιιογθ ἐξαφιιθ 
ΟἸδογηδυοίμηη, ἢ ϑῳθγοϊζιηι, ἰϊδϑοϊυοτγοί, 
80] οοηζόδίϊην ἐἰαην ἴη, Τλοδαπογιμη, 
ἤηοα, ἣν Βωοίϊω οἱοϊέαξος ἰἰδογας αἱ- 
ηυϊἐογθηΐ, ἸΥΥΜΡΟΥΘ 7ι58ογιηί. [Π{16 
Ῥ67γῸ οἰηὶ ΤΠ Θθαλο5 ηυδυῆηιθ ράγογο, 5θα 
ἤη, δοῃίθηΐα ρογϑέαγο υἹαϊδδοΐ, εἱἱ 75.515 
ογαΐ, ἴω, Βωοΐϊαγι πιουϊέ.᾽ Μια. ἀπποί. 
ὮΟ Ὅλτ Ὁ, 

ἐφόρου: εὐφόρους Ῥγτ. Υ͂. 
ἠρώτα] ἐρωτᾷ δ. 
ὡς ὍΝ. Υ. 

ὡς ἀντετάττοντο “πρὸς αὐτοὺς] ὡς ἀν- 
τιτάττοιντο πρὸς αὐτὸν Βτοάφοιι. ϑὕο- 
ΡῬῃδηυ8. ᾧ ἀντετάττοντο πρὸς αὐτούς. 
“' ΜΙ βθηὐθηίία ΠΟγαμη νου θογαπι ΟὉ- 
ΒΟΓα 6586 νἱἀθίθιγσ, (ὐδίθγτη δηΐθ- 
αυδπῃ ΟἸδοπι Ὀγοί5 Θχθγοϊσαπι ἀποογοί 
οοηΐγα "ΠΟ ΌΔΠΟΒ, Ἰθραΐοϑ [1586 ἃ ἴ.ἃ- 

ΟΘαδοιη 115 ΠΟ θα5. Τη]5808, 48] 6885- 
αδπὶ 4185 δηΐθα, ΘΟΠ ΠΟ 68 ἔουζεηΐ, 
5664] ΔΒΡΟΓΌΤΩ {1586 γΘΒροΟΠ βίη, Γ6- 
ἔεγιὶ ΠΙοάοταβ 1ρ, 51. 5ΟΗΝ, 

ἐμβαλεῖν ϑίερμαηιβ. [Δ] ἐμβάλ- 
λειν. ' 

ἐμβάλλει] ἐμβάλει Β. 
ἐκ τῶν Φωκέων] Ῥαδιιβδηϊαβ 0,1 18,8: 

᾿Επαμεινώνδας ε ἔχων͵ τοῦ στρατοῦ μοῖ- 
ραν ἀντεκάθητο ὑπὲρ τῆς Κηφισίδος 
λίμνης---Κλεόμβροτος δὲ ἐ ἐπὶ ̓Αμβρύσου 
τρέπεται τῆς Φωκέων᾽ ἀποκτείνας δὲ 
Χαιρέαν, ὃς φυλάσσειν διετέτακτο τὰς 
παρόδους, καὶ ὶ ἄλλους τοὺς σὺν αὐτῷ Θη- 
βαίους, ὑπερέβη καὶ ἐς λεῦκηρα, ἀφι- 
κνεῖται τὰ Βοιώτια. 50 

ἐπὶ στενῷ τινι} ΣΝ ΘΠΙΠῚ 
Ἰϑραταΐποη ἃ5 τὰ περὶ τὴν Κορώνειαν 
στενὰ, δυοίογθ Ὠιοάοο 15, 52. 
5ΟΗΝ, 

ὀρεινὴν] ὨιοΟάοτΙαΒ : Διεξελθὼν τὴν 
παραθαλαττίαν ὁδὸν, χαλεπὴν οὖσαν, 
ἐνέβαλεν εἰς τὴν Βοιωτίαν ἀκινδύνως" 
ἐν παρόδῳ δέ τινα τῶν πολισματίων 
χειρωσάμενος καὶ τριήρων ἐγκρατὴς 
ἐγένετο. ὃ ᾿ 

4. θαλάττης] θαλάσσης Β. . Ε, 
ἀπαντικρὺ λόφῳ] ἐπαντικρὺ λόβῳ Β. 
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Βοιωτούς. ἔνθα δὴ τῷ Κἀλεομβρότῳ οἱ μὲν φίλοι προσιόντες Ρ Κλεομβρότε ρ 
5 ἔλεγον, Ὦ Κλεόμβροτε, εἰ ἀφήσεις τοὺς Θηβαίους ἄνευ μάχης, 

ὃ ’ὔ ε νι “ , δ΄. - 9 7 

κινουνεύσεις υπὸ τῆς πόλεως τὰ εσχατα παθεῖν. ἀναμνησθήσον-: 
’ Ἁ Ἁ ᾿] ’ὔ Α -ι 

ται γὰρ σου καὶ ὅτε εἰς Κυνὸς κεφαλας ἀφικόμενος οὐδὲν τῆς 
“ “ ’ "Ὁ. ἃ, ὁ [γέ ’ “ 

χώρὰς Τῶν Θηβαίων ἐδήωσας, καὶ ΟΤΕε υστερον στραάτευων απΤε- 

κρούσθης τῆς ἐμβολῆς, ᾿Αγησιλάου ἀεὶ ἐμβάλλοντος διὰ τοῦ 

Κιθαιρῶνος. εἴπερ οὖν ἢ σαυτοῦ κήδει ἢ τῆς πατρίδος ἐπιθυμεῖς, 
᾽ ’ 41.Ὼ4Ὲᾳ ᾿ 3, ς ; ᾿ “-“- »᾽ Ν ε ἫΝ 
ακτεον ἐπὶ τοὺς ἄνδρας. οι μεν φίλοι τοιαυτα ἔλεγον οι 

᾿] ξ “- Α « ο Α ΄ 4 

ἐναντίοι, Νῦν δὴ, ἔφασαν, δηλώσει ὁ ἀνὴρ εἰ τῷ ὄντι κήδεται 

6 τῶν Θηβαίων, ὥσπερ λέγεται. ὁ μὲν δὴ Κλεόμβροτος ταῦτα 
Ω , , ᾿ ᾿ ’ , κ᾿ Β᾽ν "ἃ 
ακουὼν παρωξύνετο σρος ΤΩ μαχῆν συναπτειν. Τῶν ὃ αυ Θη- 

’ «ες “ τ ’ « τὶ Ἁ - ᾿] 

βαίων οἱ προεστωτες ἐλογίζοντο ὡς εἰ μὴ μαχοῖντο, ἀποστή- 
Α ς ’ 3 “ ’ ν Α Α ’ 

σοιντὸο μεν αἱ περιοικίδες αὐτῶν πόλεις, αὐτοι δὲ πολιορκή- 

5. ὅτε] ὅτι δ. ϑίθρῃδηι, δα αχιοά 
ἰασθίπιν ἀθ ἡ, ““ ῬΥΟΡΙΟΙ Βθατιθ 8 ὅτι 
γυ]ραῦι πη Ῥγϑθίοσο. ΘΙ Γη]]θὴ ἸΟΟῸΠῚ 
Ἰπῖτα 6. 5, 46, νἹαθὈϊτηι8.᾽ Μιάθ δα 
(ΓΕ οομποτη. 2, το. ΞΟΗΝ. Οπεπ 8]- 
[ΘγΠ ΡΟΐτπι5 ὅτε 1Π ὅτε τημπΐατο 46- 
Ῥυΐϊβθθ δηϊτηδανοσι ΟΠ θοΐοσιιβ δᾶ 
Επτὶρ. Ηδοιθ. Ῥογβοπὶ [πα. ν. ὅτε 
Ρ.1Ι0 6(. ἰετί. 

ἀπεκρούσθης] ἀπεκρούσθη Β. 
κήδει} Γ[ΛΌΤῚ κήδῃ. 
οἱ μὲν] οἱ μὲν δὴ Υ. 
κήδεται] Ἐὰν ΠΟ θα η18. (ἼΘΘΓΟ 

ΟΥο. τ, 24: “ὍΟυμι ΟἸδοιηθτοίμξ 
1 ν]ΠἸΔ ΠῚ {ἸΠ] 65 [ΘΠΘΓΘ. σπὴ ἔρδιη1- 
ποΟηαδ οοὨἢΠιΙχιββοί." ΘΑΌΙΓΟΙ 15 561- 
Πποοῦ ΧρηορΠποπίθιη, αἰ ΠΟ 80]1|ΠῈ 
Ἐραιῃϊποη δ ΠΟυηθη δου, αὖ τηοπαἱΐ 
Μοτχτιιβ, 566 1 60 δὕϊδιῃ βία ΙΓ 5:1 
ἴῃ ἰΔοραφοιηοηῖοβ ργοα]αϊῖ, ᾳαοα ἰη- 
ἀποϊαγατη Πα τη θυ, αιὰ5. 5118- 
αἀδηΐθ 9ἀβοῃθ θοογαί σατὴ “ΓΘ ΌΔΠ18. 
Ῥοβὺ 1115 ᾿πα ποῖα σονουββ ΟἸθοση- 
Ῥτοίιβ οσουγτιῦ οχϑγοῖαὶ, ααθ ΑΥ- 
ΘὨΙάδτητιβ δα αἀποθραῖ: 61, Π1Π1] οἱ- 
ΤᾺΠΒ ΠΟ] ΠΟΤ τη 115] Τα Πα Τὴ, 60Π- 
ἢϊσογο βίδίαι!δ οὰπὶ Γ᾿ μΘθδηϊ8. 'Π6- 
Ῥαπούση ΟΟρὶαΒ ΘΗΠΤΠΘΥΆΏΒ ΡΟΒαΪΐ 
Βυιοάοτιβ ύοοο, ααϊθιιβ ἀθηηστη «[Ἀ50} 
Δα] πηχογαΐ ρβα ο8 τροο, δαυ]68 ΡΟΟ. 
Χοπορποηΐοιη σοηΐγτα Ῥα]τηθυατα 46- 
ἔθη οοηδ βπηΐ Π)οανν 6] 15 Απ- 
Π8]. Χϑπορῆ. Ρ. 277. οὖ ΝΥ βββϑὶηρ.. δα 
Βιοάογ. 2, Ρ. 46. ΞΟΌΗ͂Ν. [{ [5 τε- 
ΤῊΔΥ ΚΑ Ὁ]86 Θποιρῃ [Πὰς ΝΥ 6ββε]ηρ, 
ὙΠΟ 15 τιϑιι}]}Υ αἸΒροβοα ἴο ρ]δοθ ἴοο 
το ἢ οοπμβάθηοθ ἴῃ ὨΪ5 δυΐμπου, 1ἢ 

[Π15 Ἰηϑίδῃοθ ΨΘΥῪ Ἰπ]ἸοΙουι8]ν ατι65- 
[ἸΟΠ5 ΠῚΒ5 ΔΟΟΌΓΤΘΟΥ; νγΏ116 ΘΟ ΠΠΘΙΩΘΥ, 
νὴ Πουῦ ἃ 5ῃδάονν οὗ δὴ διριπηθηΐ, 
Δα ἴῃ ἀοἤδποθ οἵ ΘνΘΙῪ ΡΥΠΟΙΡΙΘ οὗ 
ΒΟῸΠα ΟΥ̓ ΠΟΙΒΙΏ, ΔΒΒΌσηΘ5 ἰΠαὺ 1Ὁ 15 
ΧΟΠΟΡΠΟΙ γγῆῸ ἢὰ5 σ,ΌΒΒΙΥ αἰδβίογίθα 
[αοῖβ, νὩ]ο ἢ, αὖ {Π6 {Ππ|6 θη ἢ15 
ΒΙΒΙΟΤΥ νγὰ8 ΨΥ 6, ΕΓΘ ΠΟΙΟΓΙΟΙΙΒ 
ἴο 811] ΠΙῚ8 τϑϑᾶθιβ. ν θββϑιηρ' 5ανν 
{πᾶ ΧΘΠΟΡΠΟΙ᾽ 5 Παυγδίνα, ἢ 105 16δα- 
Ἰηρ᾽ ΟὈΓΠ]]η65, ὈΘαΓΒ {π6 οἸθαγθϑῦ βύδιηρ 
οἵ γα ; 6 τηϊρηῦ πᾶνο δα 666, (ῃαΐ 
Ἰϑιοαογιιβ ἤὰ5 ἤΘΓΘ. ΟἸΪΥ ΘΟΙΠΤΗΙ 66 
ΟΠ8 οὗ ΠΙ5 ΟΥΙΠΔΤΥ Ὁ] Πα ογβ. [Ὁ ννὰβ 
ῬΓΟΡΔΌΙΥ {Π6 τηϊβρ δεῖηρ οὗ «4808 
ΑΥΤΙναὶ τῃαὺ αἀτγονν Ὠϊπη Ἰηΐ0 8]1 {86 
ΟΠΟΥ τηϊβίακεβ. ΝΙΘΌΌὮΙ ἴῃ Ὧ18 [,66- 
ἴυγοβ Οὔβουνθα : “οοογαϊΐηρ ἰο 1)1ο- 
αογιδ ἢ6 ϑραγέαη, ἤη, ἐδ ἰο585 07) ἐδ 
δαΐέϊο, 5 ΠΥ οώ ἐἦ ριμυϊδἠμηθηέ 97 ρετ- 
7ιγῳ. Ττέμον Ατομίααηνιδ 7οἴπθα ἠϊ8 
οοἰΐοθαγιιθ δον 6 {Π6 δαΐέίο, οΥὁ (ὐἰδθοηι- 
ὀγοίτιϑ τσα8 σαἰμηνηϊαΐοα αὐ έοΥ ᾿ὲ5 αἀφαΐδ,. 
1 δοίϊουο {παΐ 1)ιοαονιδ μοῦ αὐορίοα 
α δίογῳ ἱηυθηΐοα ὧψ ἰδθ ϑραγίαη. 
ΤῊΗΙΒΙΠΆΝΥΑΙ,,. Ηἰδβῦ. νο]. 5.» Ρ. 1οο. 
ΜΝ. ΝΙΘθυἢν. 1. 6. νο]. 2, ῥαγῇ. 2, ". 286 
αα. Βετγοὶ., ατοῦ. Ηἰβ. νο]. το, Ρ. 2ύο 5. 

6. ταῦτα] τοιαῦτα Α.Ο.Ε, ΑἸὰ., οοτ- 
τ]ρϑηΐθ 1. τοιαῦτ᾽ Ἐ᾿. 

οἱ προεστῶτες) Μυϊίο δοουγαίϊιιβ 
αο] σαί ομθη Βοθοίαυ ΠΥ τη ΘΠΔΓ- 
ταῦ ΠΟ ΟΥΒ 15» 53. οὗ Ῥαυβδηϊδβ 9, 
135,6. ''βα δος ἀθ]] ογαῦο ἔα δηΐθ 
8 οατη (ΟἸδοτηγοΐο ἰοΐαχῃ, χαρά 
ἰδουϊ Χοπόρθμοη. 5ΟΗΝ. 

μαχοῖντο) [ΛΌΓΥ] μάχοιντο. 

ΒΡ 2 

[5] 

[6] 
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΄“- “ 

σοιντο᾽ εἰ δὲ μὴ ἕξοι ὁ δῆμος ὁ Θηβαίων τἀπιτήδεια, ὅτι 
’ Α ε ’ " - ᾽ ’ ’ δ΄ Α Α 

κινδυνεύσοι καὶ ἡ πόλις αὐτοῖς ἐναντία γενέσθαι. ἅτε δὲ καὶ 
, ’ ι ἜΠΗ ἢ ΝΜ 5 

πεφευγότες πρόσθεν πολλοὶ αὐτῶν ἐλογίζοντο κρεῖττον εἶναι 
Υ 3 Α ’ 

γ μαχομένους ἀποθνήσκειν ἢ πάλιν φεύγειν. πρὸς δὲ τούτοις [7] 
’ ἥ ᾿ Α Ἁ «ες Ἁ ε ’ ς ’ 

παρεθάρρυνε μέν τι αὐτοὺς καὶ ὁ χρησμὸς ὁ λεγόμενος ὡς δέοι 
᾽ ΄- ’ ς ἊΣ ΕΣ Α' “ ’ Ἂ" 

ἐνταῦθα Λακεδαιμονίους ἡττηθῆναι ἔνθα τὸ τῶν παρθένων ἣν 
“΄- Ἁ Ἁ ΄ Ἁ - 

μνῆμα, αἱ λέγονται διὰ τὸ βιασθῆναι ὑπὸ Λακεδαιμονίων τινῶν 
- , ΄ Α ΄. 

ἀποκτεῖναι ἑαυτάς. καὶ ἐκόσμησαν δὴ τοῦτο τὸ μνῆμα οἱ 
- Ἁ “ ’ “ ’ ᾿] Α ᾿] ΄-'. ’ 

Θηβαῖοι πρὸ τῆς μάχης. ἀπηγγέλλετο δὲ καὶ ἐκ τῆς πόλεως 

αὐτοῖς ὡς οἵ τε νεὼ πάντες αὐτόματοι ἀνεῴγοντο, αἵ τε ἱέρειαι 
“ Α 

λέγοιεν ὡς νίκην οὗ θεοὶ φαίνοιεν. ἐκ δὲ τοῦ ᾿Ηρακλείου καὶ τὰ 
-. ἊΝ -. ἢ 

ὅπλα ἔφασαν ἀφανῆ εἶναι, ὡς τοῦ ᾿Ηρακλέους εἰς τὴν μάχην 
Α “- ’ ’ 

ἐξωρμημένου. οἱ μὲν δή τινες λέγουσιν ὡς ταῦτα πάντα τεχνά- 
3 ΡῈ , . ἜΣ ι ἢ " ι 

ϑσματα ἣν τῶν προεστηκότων. εἰς δ᾽ οὖν τὴν μαχῆν τοῖς μεν [8] 
’ - Α , 

Λακεδαιμονίοις πάντα τἀναντία ἐγίγνετο, τοῖς δὲ πάντα καὶ 
Α “ ’ ΄- Α Ἁ ᾽ ΄ 

ὑπὸ τῆς τύχης κατωρθοῦτο. ἦν μὲν γὰρ μετ᾽ ἄριστον τῷ 
΄σ ’ Α ΄σ 

Κλεομβρότῳ ἡ τελευταία βουλὴ περὶ τῆς μαχης" ἐν δὲ τῇ με- 
, Ἔ , Α Ἂν Ω “ , ς ᾿ 3» 

σημβρίᾳ ὑποπινόντων καὶ τὸν οἶνον παροξῦναί τι αὐτοὺς ἔλε- 

9 γον. ἐπεὶ δὲ ὡπλίζοντο ἑκάτεροι καὶ πρόδηλον ἤδη ἣν ὅτι μάχη [9] 

ἕξοι] ἕξει Ε. 
ἅτε δὲ Θίορμαπιβ. [ΓΔΡΥ] ἅτε δή. 
κρεῖττον] [ΔὈΤ] κρεῖσσον. 
ἡ. μέν τι] μέν τοι Ε΄. εἴ τηοχ δέη (516). 
χρησμὸς ὃ λεγόμενος] [ΘΔ Πα ΓΔΒ 

ΘΧΒᾺ] ραν ]δίθβ τη δχογοῖία ΓΠΘΡαπο- 
ταχη ΡΠ ον πος παλαιὸν λόγιον 
τοῖς Σπαρτιάταις, 410 ΤΠ ΟΠ ΘΌΔΠΙΙΙ οᾶ- 
ν6 18 τὸ Λευκτρικὸν μήνιμα, αὖ μαρθεηΐ 
Πιοάοτγιιβ οἱ ῬΙαίαγοιιβ ἴῃ Ῥε]ορὶάδ. 
Οὐπβγτηαθαηῦ ἢος ᾿πα]οῖτ πη ΔρΊΓ6Β 
οὐ βϑοουαοίθβ ἱπαϊσθηθρο. (Οὐοηΐ. Π)1ο0- 
ἀοΥιβ τ, 54. 5ΟΗΝ. 

παρθένων] ϑεράδβὶ οὐ 1 Θποίτι ΠΠ188 
ΔΡΡΘΙΙαῦ Ἰ)ιοάοτγιιβ; ποπηῖηα ροϑιΐ 
Ῥαυϑδη. 99, 13.5. ΔΙου Ῥ]ἰδγοΠιιβ. 
ΞΟΗΝ. 

δὲ καὶ 1... Οὐοίοτ δέ. 
οἵ τε νεὼ πάντες] ΠΙοΟάοτιιΒ ἴΐὰ: 

Ὅτι τὰ κατὰ τὸν νεὼν τοῦ Ἡρακλέους 
ὅπλα παραδόξως ἀφανῆ γέγονε, καὶ 
λόγος ἐν ταῖς Θήβαις διαδέδοται ὡς τῶν 
ἡρώων τῶν ἀρχαίων ἀνειληφότων αὐτὰ 
καὶ βοηθεῖν τοῖς Βοιωτοῖς ἀπεληλυθό- 
των. Αἀαϊς αἱϊὰ βῖρῃμα, δχ οὐδᾶσι]ο 
ΤΥΟΡΠΟΠΙ Δ]]αΐα, ατιδὸ αι! θη οπηηΐα 
οχ (δ ΠἸϑέμθ 6 βυαμηΐα 6886 γϑοῖθ ρὶΐ 

ΝΥ Ἔββϑίηρ. οχ ΟἸσθιοηθ 46 Ὠινίη. 1, 
84. ὉΌΙ ἰἀτηθη οϑῦ : δ.Πηἃ, 4188 χα ἴῃ 
Ῥαυιθῦθι5 ἔπογαηΐ, θα ϑαηΐ στη τΘ- 
Ρετίαβ. Ἐδαάθη μαρθὶ ῬοΙγθθπηιβ 2, 
2, ὃ. εὐ ᾿ραιηϊποηᾶφ {τιθαϊς Ρῥτὰ- 
ἀθηθ. ΑἸ Ἐραμηϊποπαᾶεθ δοθπὶ 
[ΘΠ ΡΟΓΘ Θχοορὶίαίατη βίγαίαρθπηα, 80 
81118 ΟἸἸβϑιη Βουρίουιθτι8, ροϑβιΐ 
Ια6πὶ 2, 2, 12. ὉΌΪ οορὶαϑ [μδοοαδοιηο- 
ΠΙΟΥΤΤῚ δἰΐ ἴπι|]ι5886 φοοοο. [96 ΔυΤΉΪ85 
ποσί 6Χ ἰθιηρ} 18 βυίγαοιβ παγγαῦ 
οὔϊδτη ΕὙΟΗ ΤΙ Πτι5 1,11,16. ΟΝ, 

τεχνάσματα] ἴἴὰ ἰγααᾶὶῦ ΠΙΟάοΓΒ 6Χ 
(Δ]ΠἸβμθμθ. Οοηΐ. ΜΆ] οΚοπασ. δᾶ 
Ηετοαοί. 7, 37. ΟΗΝ, 

8. δ᾽ οὖν] δὲ Υ. 
τοῖς μὲν Λακεδαιμονίοις πάντα τά- 

ναντία Β.).Ε. Ε΄ οὐ ογηΐβϑο μὲν ΟΟΥΥ. 
τἀναντία πάντα τοῖς μὲν Λακεδαιμο- 
νίοις 1. (Οὐδἴθυὶ πάντα τἀναντία τοῖς 
Λακεδαιμονίοις. 

αὐτοὺς ἔλεγον Β.Ώ ἘΚΕΙ͂Ν, ἐλέγετο 
αὐτοὺς (. (ὑεἴοτὶ αὐτοὺς ἐλέγετο. 

9. ἤδη Βογνασαηΐ Β.}).{Υ.., οπι. 66- 
161]. 

μάχη Β.). Οἴει ἡ μάχη. 
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7 ΄ κ Ω -“ ’ 

ἔσοιτο, πρῶτον μὲν ἀπιέναι ὡρμημένων ἐκ τοῦ Βοιωτίου στρα- 
΄ Ἀ ’ Α ’ὔ 

τεύματος τῶν τὴν ἀγορὰν παρεσκευακότων καὶ σκευοφόρων 
“ Α “ ς ’ὔ , ’, ’ὔ ο 

τινῶν καὶ τῶν οὐ βουλομένων μάχεσθαι, περιιόντες κύκλῳ οἵ τε 
Ν “-ε ’ ’ Α ς “ ’ὔ Α 

μετὰ τοῦ Ἰέρωνος μισθοφόροι καὶ οἱ τῶν «Φωκέων πελτασταὶ 
-- ς- [4 ᾿ ; “ 

καὶ τῶν ἱππέων ᾿Ηρακλεῶται καὶ Φλιασιοι ἐπιθέμενοι τοῖς 
" - 4 Κ , ᾽ ᾿ κ , Ν Ν 
ἀπιοῦσιν ἐπέστρεψαν τε αὐτοὺς και κατεδίωξαν προς τὸ στρα- 

, ᾿ κ᾿ “ὐὐν 7 .ἱ ι ι " , «αἰ 
τόπεδον τὸ τῶν Βοιωτῶν ὥστε πολὺ μὲν ἐποίησαν μεῖζόν τε 

“Ὁ ᾽7ὔ εἷ ’ὔ Α “ σι ’ “᾿ 

τοκαὶ ἀθροώτερον ἢ πρόσθεν τὸ τῶν Βοιωτῶν στράτευμα. ἔπειτα [10] 
Α ἢ ΄- Α Ι Α ΄. 

δὲ, ἅτε καὶ πεδίου ὄντος τοῦ μεταξὺ, προεταξαντο μεν τῆς 
Νἤ ζω ’ ς ’ Ἁ « ’, " , 

εαυτῶν φαλαγγος οἱ Λακεδαιμόνιοι τοὺς ἱππέας, ἀντετάξαντο 
᾽)] “κι κι Α ΄ -Ἄ {τ Α Α Α “- 

δ᾽ αὐτοῖς καὶ οἱ Θηβαῖοι τοὺς ἑαυτῶν. ἣν δὲ τὸ μὲν τῶν Θη- 
, ς , Ἁ ’ Ἁ Ἁ 5 ’ 

βαίων ἱππικὸν μεμελετηκὸς διὰ τε τὸν προς Ὀρχομενίους 
᾽ Ἁ Ἁ ἈΝ ; “- ᾿Ὶ ’ 

πόλεμον καὶ διὰ τὸν προς Θεσπιέας, τοῖς δὲ Λακεδαιμονίοις 
- Ν Ψ ’ ΩΝ Ν ’ , 

11 κατ᾽ ἐκεῖνον τον χρόνον πονηρότατον ἣν τὸ ἱππικὸν. ἔτρεφον [11] 
Α Ά ᾿ δ“ «ε ΄ ἧς ες Α δὲ Α 

μὲν γὰρ τοὺς ἵππους οἱ πλουσιωτατοι ἐπεὶ ὁεὲ φρουρὰ φαν- 
ἷ ’ ᾿ ε 7 ὥ Α δ᾽ “ἃ Ἁ [2 4ἉἋ 

θείη, τότε ἧκεν ὁ συντεταγμένος λαβὼν δ᾽ ἀν τὸν ἵππον καὶ 
δ, «ε “- Ἷ ’ ς ΄- ΕῚ ΄ “- “ἃ ᾿Ὶ ’ 

ὅπλα ὁποῖα δοθείη αὐτῷ ἐκ τοῦ παραχρῆμα ἂν ἐστρατεύετο 
ΡῈ " χὺ “- κ- 9 « 

' τῶν δ᾽ αὖ στρατιωτῶν οἱ τοῖς σώμασιν ἀδυνατώτατοι καὶ 
[γέ ’ ἸΩΑῚ “ “ 4. “ Α 3 Ἁ 

Ιφήκιστα φιλότιμοι ἐπὶ τῶν ἵππων ἦσαν. τοιοῦτον μεν οὖν το [12] 
ε ἀν δῷ , 3 τ: ν ; ἢ ι 
ἱππικὸν ἑκατέρων ἦν. τῆς δὲ φαλαγγος τοὺς μεν Λακεδαιμο- 

’ Μ " κ᾿ κ 3 Π 5᾽ ᾿ “ δὲ 

γνιοὺυς ἔφασαν εἰς τβρεις τὴν ενωμοτιαν αγειν τούτο ε συμ- 

Βοιωτίου] Βοιωτείου (ΟΕ, 
ΑἸα. 

οὐ βουλομένων μάχεσθαι] ῬαΥΠηΪ550 
Δθιῦτι 115 41] ΡαρηδγΘ ΠοΟ]]θηΐ, Π68- 
ῬΙΘη865 οχ ἼΠΘΡᾶηΠΟ οχογοϊτα 80]- 
Θγπιηΐ, δαοίουα ῬΟΪΥ ΘΟ 2, 2, 2. (0ῃ- 
βϑηζθηΐθ Ραιβδηΐϊα 1. ο. 5ΟῊΗΝ. 

Ἱέρωνος] Αἢ Ιἄἀορη 46 αᾳυοὸ Ρ]α- 
[ἈΥγοἢιι5 46 ῬγτΠῖο ΟΥτΥ̓δου]15 Ρ. 397 ΒΕ: 
Τοῦ Ἱέρωνος μὲν τοῦ Σπαρτιάτου πρὸ 
τῆς ἐν Λεύκτροις αὐτῷ γενομένης τε- 
λευτῆς ἐξέπεσον οἱ ὀφθαλμοὶ τοῦ ἀν- 
δριάντοςΣ ΒΟΉΝ. 

Ἡρακλεῶται) [ΔΌ0τὶ] Ἡρακλειῶται. 
ὙΠ Βα 5,27. 

ἀθροώτερον (ὐοηῃξεγίιι5 φα]6πΠη, 566 
Ἰπηροαϊτηθηΐο ροίϊβ δα νἹοϊουϊδιη. 
ΝΊη15 [ανεῦ ΧΘΠΟΡΠΟΗ 1,ΔΟΘαξο ΠΟ Π118. 
5ΟΗΝ. 

ΤΟ. κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνον] ΑΠ ὰη- 
αύδτη 8]106} [δοίη ὐραγίθο ὃ Ποῖπαθ 
Δάθγαηΐ δααϊίοβ Ηθγδοϊθοΐθ οἱ ΡὨ]1ὰ- 
81. 5ΟΗΝ. 

πονηρότατον] πονηρότατανγ. 

11. ὁ συντεταγμένος] Οὐδ οτάο 
τϑαυϊγοραΐ. Οοηΐ. δα Ρ,2,21. ΗΝ. 

δοίη αὐτῷ] Ἐχ Βροτουῖθ5. τϑροίϊΐ 
Μουὺβ ὁ ὁ πλούσιος. Ἐαυ!άθιι 1η8]}1Π| 
ὁποῖα ἂν δοθῇ αὐτῷ. [1τηπιὸ ὁποῖα 
δοθείη, αὧὖ σοπῃ͵θοῖῦ 1) τοο8.7 (ὐείο- 
ΓΌτΤη 1ῃ ΟἸΠΪ ἔογθ ατϑοῖὰ ἱπποτροφεῖν 
αἰν!ῖοβ. δἴψιθ ορυ]θηΐ] 5011 ρΡοίεγαηΐ ; 
ΑὉ Ὦ15 641 ΡγΓΘΘ ὈΘΌΔΗΥ ΘΧΘΓ ΙΓ] Π6Ο 
ΔΡῚῚ 66 ΘΧοΓΟΙἑαΓ] δα ρυρηάαῃ;: 66 
1Ο ΘΟΠΑΈΘΙΙΓΙ ΧΘΠΟΡΠΟΠ 1η Π1ὈΌΤῸ 
6 ΜαρΊβτῸ δαυϊαῃ. ΟΗΝ, 
12. εἰς καδος τρὶς ΑἸΙά., 564 τρεῖς 1. 
ἐνωμοτίαν) ἀνωμοτίαν Ἐ. οἴ ἀνάγειν 

ῬΓῸ ἄγειν ὦ. ““οηοοῦ τηοόσγὰ Παθαϊ 
απδίποῦ λόχους ; ΒΙηΡ.}} λόχοι οοτη- 
ΡΟΠΌΠΙΌΓ πεντηκρστύσι ΟΟἴο;; Πδ8 ΨΘ͵Ὸ 
ἐνωμοτίαις 566 θοίτη ; ἴἴὰ αἴ Ἰοομογυτη 
4αϊθαιθ δύο ΘΠΟΙΊΟ Οὔ 8 οοηβίοί: 
ᾳαοα 51 Ρ6ΓῚ ἸΟΟΠΟΒ ΟΥΑΙ 80168, οἵ 
ΘΠοΙηοἴϊο8. οΟἸ]οσδηΐαν τα αὖ ρῥτοΐαη- 
αἸΐαβ θα ΘΓ Ο5. ΤΩ]]Π[Γ65 σοηίιηθαΐ, 
ΘΠΠοΙαΥ αὖ Ργοϊαπηαϊΐαβ ΒΙΠρΊΠ]ΟΤΙΠῚ 
Ἰοσποστιηὶ ἢαΐ ἴῃ ἀποάθηοβ τη]]1{68. 



ἘΠ 

914 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΚ ΗΙΒΤ. 6Β. 

βαίνειν αὐτοῖς οὐ πλέον ἣ εἰς δώδεκα τὸ βάθος. οἱ δὲ Θηβαῖοι 
᾽ Ἷ ἢ ἐπ 4 " Π ,ὔ 35 

οὐκ ἔλαττον ἣ ἐπὶ πεντήκοντα ἀσπίδων συνεστραμμενοι ἦσαν, 
Ν , Ἁ ’ Ν , ΄σ΄ 

λογιζόμενοι ὡς εἰ νικήσειαν τὸ περὶ τὸν βασιλέα, τὸ ἄλλο πᾶν 

εὐχείρωτον ἔσοιτο. ἐπεὶ δὲ ἤρξατο ἄγειν ὁ Κλεόμβροτος [13] 
κ Α ’ “σι Α Α κ Ε] ᾽ὔ Ἁ ΕῚ 

προς τοὺς πολεμίους, πρωτον μεν πριν και αἰσθέσθαι τὸ μετ 
᾽ “ Φ“ ε - Α δ) κ Β τὸ “ , 

αὐτου στρατεῦυμα ὅτι ἡγοιτο, και ὁὴ και οἱ ἱππεῖς συνεβεβλή- 
ι . « ε κ᾿ δ,».- , ι 

κεσαν Και ταχυ ΤΤΉνΤΟ Οἱ Τῶν Λακεδαιμονίων φεύγοντες δὲ 

᾽ ἜΑΥΝ ἀν Ν -- κ᾽ο ’ " δὲ 5.1 ε - 
ενεστεπσττΤ οκεσαν τοις εαὐτῶν οπλίταις, ἘΤΕΡ ε ἐνέβαλλον οἱ τῶν 

Οοηξ. Χομορῃ. (6 ]δοβά. γβρ. 11. 
Ν6βοῖο δὴ ἴΐα νοϊπογὶῦ ἢ. 1. ᾿η θυρίδα τὶ 
Μοτῖυβ. [ἴΐα νϑσοὸ 1116 δᾶ ἢ.]. : πο- 
τηοὔ 86 5 Πρ Ι]86 ᾿ΐα ἸηΠσοα αηΐ ἰηϑύγιιοῦδο, 
αὖ ἴῃ 400} 1} 6Ρ ΟΥΪΏ6 ΤΘγΠὶ Ἰυιχία 86 
Β1ηΐ τη} 168 ; ἰἴΔατι6 δα Βαμπητηη ἀπο- 
ἀθοῖμπη ΟΥ̓] Π65 6] αϑιηοα] ἀβίποθρβ ἴη- 
ὁοάσης. [ἀπααῦ οὔϊαπὶ 51Π|}}]Π1Πτ1Πὴ 
ΤΠυοΥα]α18 Ἰοοα 5, 66, 65, 68. 
Μεγθυτη συμβαίνειν 46 σΟ]]ΘοΙΙΟΠ6 πι- 
ΤΩΘΓΟΓΊΙΠ 1ῃ ΒΌΙητήδτη αἸοϊθισ. [Υ΄. δὰ 
ΤΏ68. δίβθρῃ. ν. Συμβαίνω, Ρ. το43 Ο. 
6 α 1η8}18 τούτῳ νΕ] οὕτω. Ποσυτα 
Χοπορμοηί8 ΔΡΡΟΏΔΙΩ: Ἔκ δὲ τούτων 
τῶν μορῶν διὰ παρεγγυήσεως καθίσταν- 
ται. τοτὲ μὲν εἰς ἐνωμοτίας, τοτὲ δὲ εἰς 
τρεῖς, ποτὲ δὲ εἰς ἔξ. Οδο ΒΘ Βτ1ΠῚ Ρ]8ΔΠ6 
ΠΟ Πα Θηΐ ΤΕ] αρίατμη. '6α ῬγΈθΟΪα ΓΘ 
νοῦς αιιθβ ὧδ ἑα Γλϑιζογηο: (65 αἷ- 
υἱϑίοηδ 86 ηιθέΐθηΐ θη, δαξαϊϊο βιμναηὲ 
{᾿ ΟΥαΡΟ ιν οἶΐθ5 γϑροϊυθηΐ. (οἰ ιοξοὶδ 
οἤαφιιθ ὀπμοηιοΐθ η6 ζαϊέ φυιηθ ἢ, 
χιιοίμοίοιξ οἰΐθ οϑὲ δ ἐγοὶβ ἤίθ5, 
σιιοϊ ψιιο Οὐδ δι 5ῖω. θη ϑιπι 80 1Π16οΐ 
15. 566 αἰ Γ, 46 πὴ νου α (ἀτόθοα ὩῸ]]Ὸ 
Τη0600 Δατπηϊηΐ, αἴθ ᾿ζα 6χ ἢ. ]. οΥ- 
ἀἸπαηᾶ βαηΐῦ : Καθίστανται εἰς ἐνωμο- 
τίας, τοτὲ μὲν εἰς τρεῖς, τοτὲ δὲ εἰς ἕξ. 
θα ν]ᾶδ 101 ἀῃηποίαία. (ὑθίθγιαπι δῃ- 
ποίαν! (811πι5,Θ γα θη Ἰββι πη ΓΟὶ 
ΤΩ] γ185, Τ᾽ πον ἀϊἄθπι 5, 68. σοηΐγα 
ἈΒΒΘΙΘΓΘ ΘΠΟΠΊΟ ΔΙ ὩΠΔΙΠΟ ΔΙΊ ΟΠΙΘ [ἢ 
ααδίθγμοβ τα] Πῦθ8 {1886 ΟΟἸ]οσαΐατη 
ἴῃ δοῖθ. (ΕὈγηνόθ 5} χιναῖΐῖγο Π65.; οὖν 
αγαηέ φιαΐγο ἤοηιηιθα αἷ6 ζγοπέ ατ ργο- 
ηυΐον γαηῳ.}" ΘΗΝ. 

συνεστραμμένοι] ἐστραμμένοι Τ68610 
αυ]8 Ῥαγϑππ5. ““Μοχγιβ συνεστραμ- 
μένων Ἰοροηάατη 6586 ραϊαθαῦ, ἀαθ᾽τ5 
ὕδτηθη ; οὖ ῬΥῸ τηοα 6δβί18 βιὰ ΥἹΓ δαπᾶ- 
118 ἀοοίτπα: νογοίαν αὐ Ἰοουπι 1η{6}}}- 
σαῖ. Ἐδαυ!άοτη 11} το. 0{ ἐνω- 
μοτία βιρτηῆῇοαῦ ᾿Δοθαουηοηϊοσττη Ρ6- 
αἀϊξαύτιηι, ἴα ἀσπίδες "ΓΘ ΔΠοΥτμὴ Ρ6- 
αἰξαύαμη ποία. [Π|1|8 Ῥγο ιπαϊίαβ 

ἀποάθποβ, ᾿υἾτ5 γῈΓῸ αυϊπα ΑρΈΠΟΒ 
Τα 165 σοπίηθῦαῖ. [)ὴ 6 11ὁὸ βάθος 
Ροϑυϊξ ; αποα οὐ ΠῸΠ β86[15 δϑϑβϑέ 
ἀδηβιιπη δὰ “ΓΠΘΟΔΠΟΓ απ Ρραϊξδίατη, 
Ὧ6 πος συνεστραμμένοι αἰχὶΐ, τ ἀδη- 
ΒΙ[αἴθι δ σῃἸΠοατοί. ΟΠ ταν πη Ἰηΐτα 
6, 8; 10. αἸοῖῦ, ἐκτείνειν τὸ στράτευμα 
ἐπ᾽ ἐννέα ἢ δέκα ἀσπίδων. ὅϑογτηο 10]- 
ἄδτη δϑῦ ἀβ ὁπλιτικῷ. 1ΟαοΥτΒ οὔϊαπα 
ἴῃ ΘΧογοιϊαβ ρατίθ δα αθδῖη Ερδιηὶ- 
ΠοΟπμὰΒ ἀποοθεΐῖ, τὴν πυκνότητα τῆς 
τάξεως τηοτηθηΐθτχη ἴθο1888 86 νἹοξου τα 
αἰυτηδΐ ας. Ρ5. (ὐδίθγυτη 80 Ίθ η ᾿Ρ58 ΠῚ 
ΠΘαΐΟΥ 56.015 απ 014 6 Θχροβιυῖί, δοσαΓα- Ὁ 
{18 ἴάτπθη Π]οάοτιβ. [ἢ ἀδθχίγο σου πὰ 
Γα]θ86 ΟἸθομ γούπτη τηϑηϊξθβίο ἀγρϊ- 
[Ὁ 6χ ΝΟΒΙΓΤΙ ἰοοΟ ὃ. 14. ἰριυγ Ερα- 
ΓΠ]ΠΟΠ85 ἔμπϊς ἴῃ ΒΙΠΙΒΧῸ ΘΧϑγοϊ 5 
ΓΠΉΘΌΔΗΙ ; ἸΏ ΘΟΥΠῸ ΘΠ ἔπιϊδ86 ΘΓ 
ιοάοττιβ παυγαῖ. ΘΙΠΙΒΙΓῚ ΤΡΊΤΟΙ ΘΟΥ- 
Πτι ΔΟΙ ΘΠ (ἰΘ5]5β:πηδπη [δοογαΐ Ερδτη!- 
ΠΟΠδα8, δοηὰθ νἱοοῦαΐ θυ 8. [ἃ 
Ῥίαπο Ρ]αὐασομτι8 Ουδοϑί. Βοπι. Ρ. 282 
ΒΕ. Θηβαῖοι τῷ ἀριστερῷ κέρατι τρε- 
ψάμενοι καὶ κρατήσαντες ἐν Λεύκτροις 
διετέλεσαν ἐν πάσαις ταῖς μάχαις τῷ 
ἀριστερῷ τὴν ἡγεμονίαν ἀποδιδόντες. 
δε δοσαγαῖιιβ ΟΥ̓ 6 ΠῚ δ οῖθὶ ἀθβουι 
ἴῃ Ῥεϊοριᾶα ο. 23.» 0Ὁ1Ὶ ἀθχίγατῃ 1[,866- 
ἀφο ΠΙΟΥ ΠῚ ΟΟΥπ δα αύπτη οἱ ρτῖ- 
ΤΠΠΠῚ νἹΟΐτιπὶ {1586 δηποίαί. Οὐ 
νἹοίοτία ατπ ἀὈ1α οβϑο, ΕἸρΡατηϊποη δ 8 
ἃ 5115 ΡΘΌΠ : ἕν βῆμα χαρίσασθέ μοι ; 
αἴαιο 18 τ|Π0 ρΊδβϑι ρτόνθοῖ νἹσοσαηΐ 
ῬΆΘΌΔΏΙ, παυγαηΐ ῬΟΪγθΘΠῸ 2, 2, 4. 
[ἄοπα αἀα!: Γιαορἀατποηΐοβ ἴπ θὰ Ρυρηᾶ 
ὉΠ Ίοἴπθ5 ἤθη ΔΙ Ὀυι5856 ΘΟ ὕΓα ΤΠΟΥΘΊη. 
γιάδ᾽ Βυϊ 1. τό ΟΙΝ τὴν 
Μύ)]ογ. Του. νο]. 2, Ρ. 2291 δᾶ. αἱῇ, 

13. αἰσθέσθαι) αἴσθεσθαι Ἐ., αἱ 
8110]. 

καὶ δὴ καὶ Β.})... (Οὐδίοι! καὶ δή. 
ἐνεπεπτώκεσαν)͵] ἀνεπεπτώκεσαν Ἐ. 
ἔτι δὲ] ἔτι καὶ 6α. ϑίορῃδηϊ, ἰασθηΐθ 

Ὧ6 Ε΄ Δοκθμδτῖο. 

Αὐὺς 
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Α Α Α ; Α 

Θηβαίων λόχοι. ὅμως δὲ ὡς οἱ μὲν περὶ τὸν Κλεόμβροτον τὸ 
.-. . ’ ΤΩ ’ -" ’ὔ ’ ’ » Ἃ 

πρῶτον ἐκράτουν τῇ μαχὴη σαφεῖ τούτῳ τεκμηρίῳ γνοιη τις ἂν 
ς Ἁ “ἃ "͵ἂ΄ φ, ᾿, . ,ὔ Α - ς - ΟῚ 

οὐ γὰρ ἂν ἐδύναντο αὐτὸν ἀνελέσθαι καὶ ζῶντα απενεγκεῖν, εἰ 
Ἀ -- ’ » 9 ’ ΄γ ’ 

μὴ οἱ προ αὐτοῦ μαχόμενοι ἐπεκρατοὺυν εν εκείνῳ τῷ χρόνῳ. 
. ; Α ’ 

14 ἐπεὶ μέντοι ἀπέθανε Δείνων τε ὁ πολέμαρχος καὶ Σ φοδρίας [14] 
“ Α Π Α ’ ε ΓΔ . ΄ Α « Α “ 

τῶν περι δαμοσίαν καὶ Κλεώνυμος ὁ υἱὸς αὐτοῦ, καὶ οἱ μὲν ἵπποι 
« «ε ῪῈ -“ , ’ὔ »“ 5᾽ « Α 

καὶ οἱ συμφορεῖς τοῦ πολεμαρχου καλούμενοι οἵ τε ἄλλοι ὑπο 
΄-“» ᾿] ’ὔ ᾿] ᾽ ε Α ΄“- ᾿] ’ὔ »)ὦ ΄“΄ 

τοῦ ὄχλου ὠθούμενοι ἀνεχώρουν, οἱ δὲ τοῦ εὐωνύμου ὄντες τῶν 
ἢ δια ἢ κ ᾿ . , »,» ΤΥ, 

Λακεδαιμονίων ὡς εὡρωῶν Τὸ δεξιὸν ωθούμενον, ἐνεκλιναν᾽ ὅμως 
Α ΄- Α ,ὔ Α ’ 

δὲ πολλῶν τεθνεώτων καὶ ἡττημένοι, ἐπεὶ διέβησαν τὴν ταφρον 
« Ν ζω ’ 5᾽ Ω " “- "᾿ Ν δ“ 

ἢ πρὸ τοὺ στρατοπέδου ἔτυχεν οὖσα αὑτοῖς, ἔθεντο τὰ ὅπλα 
Ν ’ “ Ὅ 3 ᾽ὔ κὰ , Ε] ΟῚ ’ὔ 

κατὰ χώραν ἔνθεν ὥρμηντο. ἦν μέντοι οὐ πάνυ εν ἐπιπέδῳ, 

ἀλλὰ πρὸς ὀρθίῳ μᾶλλόν τι τὸ στρατόπεδον. ἐκ δὲ τούτου 

τὸ πρῶτον] πρῶτον Κ΄, ΑἸά., οοττῖ- 
σοηΐε 1. 

τούτῳ τοῦτο Β. 
τεκμηρίῳ] Οὐιοα τη Πτι|5 νΆ]6γ ραίοί 

60 αποά τααϊ Ῥαιιβδηϊαβ 9, 13; 10. 
5ΟΗΝ. 

ἐδύναντο] ΓΛὈΤ] ἠδύναντο. 
ζῶντα ἀπενεγκεῖν] ]ἸΙΟάοτιιθ, τοῦ 

μὲν σώματος ἐγκρατεῖς ἐγένοντο. (ὐθίε- 
ΓᾺΠῚ 580] ππὶ (Ἰδομι γούτιπὶ ΟΟΟΙΒ11ΠῚ 
ἔαϊββθ οἰϊατη Πιοάοσιιβ γαῖ; αὐα 
ἰστέαγ ἔασίαμη Ατὐομιάδπιο, 6 πὶ ἴῃ 
ΔἸΐοσο σοῦπῖι ΟΟ]]οσανογαῖ ὃ [ἃ ΘΗΪΤῚ 
116: Τοῦ δὲ παραγέλλοντος ἡγεμόνος 
τετελευτηκότος, ἐγένετοπαντελὴς τροπή. 
Ηοο δύρυχηθηΐο οἔδιη τἰϑι185 ὟΥ 6886- 
Πηρταβ [)1ΟΘΟΥΙΙΠῚ ΘΥΓΟΥῚΒ ΘΟΏΙΠΟΘΙΘ 
οοηδίαγ, 4] Αὐομιἀδιηιη ΑρΘ5118] 
ΠΠ τη οτπὴ Δ] [θΓῸ οχϑγοῖία δἀαυχι δὰ 
Ρτοϊατη, 46 αὰο ἰδοοῖ Χοπορῃοη. 564 
ΔΥρΡατηΘηΐο 1111} δαυ]! θη ΠΟῚ 8660 60η- 
ἤάο. ΑἸζου ἀὐιχ ΒΡ γθββθ ροίεγαΐ, 568 
18. ΠΘαῚΘ ἹΠΊρΡΟσατα ΠΑ ας ἔπτη, 66 
Ῥοΐα!ϊῦ Γ6πὶ τοϑππογο 5ΟΗΝ, 

οἱ πρὸ αὐτοῦ) πρὸ αὐτοῦ Α.Ο.Ε..Ε, 
ΑἸΙ4. ““ γἱοϊογϊατη δποὶρίΐθπι {μ15568, 
ἄππὶ ΟἸδοτηθτοίιιβ οϑϑοῦ ἴῃ νἱΐα οἵ 
ΤῊ] 1 ουτὴ ΡΓΟΡΌρ αγθηΐ, σΟηΒΘη 
Πιοάοτιιβ 15. ρΡ5. ΤΏΘΡᾶποβ, ἴῃ ρᾶ- 
Ἰδοβίγα Όρ ΡῈ πηᾶρὶβ Ἔχθγοϊζαίοβ, ν]ΟἾβ86 
τηδχίπη6 ὠθισμοῖς καὶ περιτροπαῖς, Ρ]α- 
δυο 18 ΔοίοΟΥ οδῦ ὥὄγιηροβ. Οἰυοϑβί. 
2, 5. [Ιἄδῃὴ δηΐθα ΠΥ 8866 Γ, ν]ἱοΐα8 ἃ 
ΤΠ Θθαπο ΟἸΠάγοηθ, δἰηστηανζ, ἀαοΐουθ 
Ρ]αΐασομο Αρορβίπορτη. 1 μδοοηΐς. ὑ. 
223 Ἐ.. ΒΟΗΝ. 

14. Σφοδρίας] 1)6 ραΐίτε πος (1ε- 

ΟἼΨΤΩΙΪ οἵ [110 ΒΌΡΓΥΆ 5, 4, 25. ὉὈ] σαιιϑἃ 
ΘΙΠΟΥΒ ΟἸΘΟΉΥ τη ἴῃ Ατοιἀαπηυτη οχ- 
Ῥοηϊζαγ. οῦθα τῶν περὶ δημοσίαν 
Ρ]ΟΐΑγ ἢ τι8, 401 ἸοσαπΊ ΧΟΠΟΡΠΟΙΙΓΙΒ 
5» 4, 25. ΘΧΒΟΙΙΡΒΙ ἴῃ ΑρΈ51180 6. 25.» 
1ΐα ΘΧργββϑι : ἦν γὰρ ὁ Σφοδρίας ἐκ τῶν 
διαφόρων τοῦ ᾿Αγησίλαου, τι] Ρ6551Π18 
ἸΠΐθΥΡΥοΒ : δὼ αασνογβαγὶὴϊδ (ἀγοδιαΐ, 
ΘΟ] 5ϊηΐ οἱ περὶ δημοσίαν, ροβί ],60ῃ- 
οἰανίατη δα ἢ. ]. θθηθ δβχροβυῖ Μοιὰβ 
ΒΆΡΓΑ δα 4. 5,8. 5ΟΗΝ, 

δαμοσίαν) ΓΑΛΌΤΙ δημοσίαν. 
Κλεώνυμος} Ρ]αίαγο 5. Αρ681]. 6, 

28: Κλεώνυμον τὸν Σφοδρίου τὸν καλὸν, 
τρὶς πεσόντα πρὸ τοῦ βασιλέως, καὶ 
τοσαυτάκις ἐξαναστάντα. 5ΟῊΝ, 

οἱ μὲν ἵπποι) ],ΘοΠοϊανῖὰ8 οἵ δίθ- 
Ῥδηιῖιβ οπθηαδηΐ ἱππεῖς. [Εἰ φιυϊέοα 
οἑ ροϊοηιαγο ιν οοπιλέο5 ῬΙΓΟΙ ΠΘηθυιβ.] 
ϑοα Μογὰβ 18 ΘΧΡΙΠΟΔΠ8Π), ΠΟ ΘΟΥ- 
ΤΊ ἢ ἄλγη 6888 σοηβϑῦ Ἰδοῦ] ΟΠ 611 γτ]ρᾶ- 
ἴδῖη. ΜΙΠῚ ρσγανῖαβ Δ] αποα ἀ]οι5 18- 
ἴ6γ8 νἹ ἀθίαν 1ἢ ν ΓὉ18 μὲν ἵπποι. Οτάᾶ- 
[1ο δὕϊδτη 1ρ088 Βἰα]οα οὖ ἀβρϑῦα νυ] 1 
Ρτγοαιῦ. Ἰσπογαίτι ΘηΪπὶ ἸΠἸ τη 8ρο- 
(08608, αυοα 51ηὴ6. ἀὈ10 ΘΧΟΤΟ ΠΥ ἃ 
ψ υ 15 οἵ τε ἄλλοι, οὖ 815 ἀθιποθρ8 16- 
σθηαυμη οὐ : οἵ τε τοῦ εὐωνύμου ὄν- 
τες. ὅ )}ῪΜΝ. οἱ ἅμιπποι Ἠειπβίογ- 
μαβιυ5 Απθοά. ν0].1, Ρ. 226. 

συμφορεῖς) Οταρταβ 46 Βδρ. [,Δο6α, 
4- 4. Ρ- 227 δοηβοῦ Ἰεσαΐαχη ῬΟ]ΘΠΊΔΓ- 
ὁΠο δααϊίαπη αἸοὶ συμφορέα. Αποίοτ!- 
ἰαΐθπη ἸΡΏΟΙΌ; Π6Ο ᾿πίθγργθίαςο 111ἃ 
ἙΠΟΠΠΙρΊαν οχ ἢ.}. ΟΗΝ, σαμφορεῖς Ε. 

πολεμάρχου] πολέμου ΟΟ. 
ἡττημένοι Ἐ, (ὐδίοτ! ἡσσημένοι. 
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χυ - ᾿Ὶ 

ἦσαν μέν τινες τῶν Λακεδαιμονίων οἵ ἀφόρητον τὴν συμφορὰν 
« Ἷ ’ ’ , ΄. ΄ [- ’ Α 

ἡγούμενοι τὸ τε τρόπαιον ἐφασαν χρῆναι κωλύειν ἰσταναι τοὺς 
’ ’ Α ᾿ ε ’ ς Ἁ Ν , 

πολεμίους, τοὺς τε νεκροὺς μὴ ὑποσπόνδους, ἀλλὰ διὰ μαχῆς 

15 πειρᾶσθαι ἀναιρεῖσθαι. οἱ δὲ πολέμαρχοι, ὁρῶντες μὲν τῶν [15] 
ἥ - ᾽ ᾿ Εν ᾽ 

συμπάντων Λακεδαιμονίων τεθνεῶτας εγγὺυς χιλίους, οβωντες ὃ 

ΕῚ ι “. 7ὔ . 9 - ς «ς Ι ’ὔ 

αὐτῶν Σπαρτιατῶν, ὄντων τῶν εκεὶι ὡς επτοακοσιῶων. τεθνηκότας 

τό τε] τὸ Υ. 
15. Σπαρτιατῶν] ὥρδγΐδηοβ Οἶν 68 

ραγίδῃηοβ, [Δ Οθἀϑουη 105 οοΟηΐγα ΗΠ 6- 
Ἰοΐθβ οὖ 41105, 4] Γμδοοηϊοαπὶ Πα αηΐ 
οὐ ϑραγίδῃοβ βθαπηΐαγ, οὖ 1π τ]1{1ἃ 
ἃ ραγίδῃ!β αἸΠδυιιηῦ, τπὖ ΡΔΥ8 ἃ ραγίθ, 
Ἰη16]ΠΡῚ νἹ θέαν Μοῖο δα ππιης Ἰοοιιτη 
οὐ δα ἰβοογαῖίβ ῬαπΘΟΎΤΙΟΙ ΟδρΡ. 25- 
Οοπίτα ΔΙ Κθηδγῖ5. Θρυθρῖθ ἀοοσαϊΐ 
εα Ηετγοαοί. 9,11, [μΔΟΘαϑΘ ΠΠΟΠΪΟΒ. οἵ 
Τ,ΔΟΟΠ]ΟῸ5. 6586 48] 8]185 περίοικοι α]- 
ΟΠ 1, Π66 115 ΠΟΙΩΪΏΪΡ ΙΒ ΠΟΙ ΡΓΘΠΘΠΑΙ 
Ἠε]οίεβ. ϑιαπῦ Ἰριαν [ΔΟΘαεριΠ 1] 
Ὦ.1. οἶνϑϑ αὐ τη περιοικίδων, 4188 ᾿τη- 
ΡΘΙΙΟ τηθίΓΟΡΟΪΘο5 ραγίρ ραγθηΐ. ΟὉ- 
ΒΟΥ ΔΙΟΠΘ ΠΏ Ὑ ΔΙΟΙΚΘ ΠΥ] ΠΘΡΊΘΧΙΒΒ6 
ναοῦ Μοχγιιβ, οἰβὶ βᾶτῃ ᾿ἰαπαδνι Ἰῃ 
Τηαϊοθ. Νατηθσιτη [Δ ΟΘαδΟΙΠΟΠΙΟΥΊΙΩ 
Οσοἰδϑοῦαμη ΠΙοάογΒ ροϑαϊῦ 40οο ; 
Βαοίογαπ) 320οο. (ὐπίτα Ῥαδιιβδηϊδ8 0; 
13, 12 [,ΔΟΘαφοΙηΟΪΟΒ. Πιιπηογαΐ θ]118 
4 τοοο, ΘΔ ΠΟΒ 47. Ρ]αΐδγοτι5 

568. 6. 28. πυπηογαῖ τοοο [μδοραε- 
ΤΠΟΠΪΟΒ5, ΡΥ ΤΠ] α ΠῚ ΠΌΤΠΘ τη. ΠΟῚ 
αι. [5 101] Χϑπορμποηΐοη βθοπίιϑ 
ἔπ]586 νἱαθίασ. [τὴ ἴῃ Αρο- 
ΡΒΙΠορτη. Ρ.195 Β, αἰοιίαν ρατηϊποη- 
445 τηου ΟΠ ΤΘΟΘΡΌΟΠΘΠ ΠΟῚ 5]- 
ΤΩ] ἘΠΙν ΘΥ518, 566 ΒΙΠρτ]δἰτη αΥ Ὁ 10 8 
ῬΘΓΠΆΙΒΙΒ56 ; αυοα Ιάθτῃ ἰγδαϊ Ῥαιι- 
ΒΔΠΪΔΒ 9.» 13.011; δία 1ἴὰ ΠΓΠΘΓΙΩ 
ΤιΔΟΘἀθουπ ο]ΟστΠ ΤηΔ]ΟΥΘΠῚ ΙΤΟΟΟ 46- 
ῬΥΓΘΠΘη θα) ἔπ||886 ραΐθί. 1)1Οηγυ8. 
Ηα]ϊο. Αὐοθθθ0]. 2, 17. ραγίδῃοβ 
ΘΌ6808 [1586 {γ8 1} 170Οο. ὅϑ8α 15 πππς 
ΧΟΠΟΡΠΟΙΓ5 Ἰοσπη ΟὈΪΓΘΙ ἸΠΒΡΘΧΊ886, 
δίαιιθ ᾿η 6 ὨΠΊ ΡΤ ζα]δατη ἀθα 1586 
ν᾽ ἀθίαγ ; τι] Βα Βρ᾽ οδίτιβ δῦ οὔϊδτη Ζθι- 
ἢΐι5 δ ΧΟΠΟΡΠΟηδΙ8Β Αρθ81]. 2, 24. 
ΤΙΟΘΟΥΙῚ ΓΑΓΟΠΘΙ νΘΥΙΟΥΘΠ 6586.5 ΟΠ 
Μεύχβιο 4 βρῃο [μδοθαφηοη. ς. 18, 
1π46 ἀὐρτῖῦ ΝΥ Θββϑηρ. δα ΠΙΘἀοτγιιτη 
Ρ. 47.. ααοα ΧοΠΟΡΒΟΙ ἴῃ ΑρΈΒ1180 ο. 
2, ὃ. 24. Ππαδοῦ : καὶ αὐτῶν Σπαρτιατῶν 
οὐ μειόνων ἀπολωλότων ἐν τῇ ἐν Λεύ- 
κτροις μάχῃ ἢ λειπομένων. ΝιὌϊΠΟΙΙΙΩ 
δαΐοιη ὐΡαυ ΠΟΥ τὰ [1586 Δ ὅοοο 
ἔθσιηβ αἸοῖῦ Πδπγαγαίτιβ ἀρὰ Ηρτγο- 
ἀούμμη ἢ, 2324. (Οὐπΐ. ΡΠ ΑΥΟὮΙ γα. 

ς. 8. ΙΒοογαῖβ Ραηθρ. ο. τοο. ψοσυτα 
ΕΧ Πᾶς ΤἈΠΟΠΘ ΘΟΠΠΟΙ ΠῚ ΠΌΓΊΘΥΤΙΒ 
ΡΥ ]δδ ἢ ΟΟΟΙΒΟΤΊΤα 40οΟ; ααΐθτι8 
δάάογθ ἀθιπᾶθ ορουΐθθϊῦ ΠΌΙΠΘΙΙΙΙ 
ῬΘΥΓΙΟΘΟΟΥΙΏ ΟΟΟΙΒΟΙΠη, 6 τημ]ῖο 
ΤΩΔΊΟΥ 6556 ἀθθραῦ. [{ὰ ἀθῃῖ4 86, βῖνθ 
Πιοαογατη ν 6115 Γδοθϑουπο] ΟΥ πῇ ΠΟ- 
ΤηΪη6 ϑραγίδηοβ οὖ [ΔοΘἰδοιΠ ΟΠ108 51- 
ΤῊ] ΘΟΙ ΡΥ ΘΠ Πα 1556, 4188 απ] 6Π τη] Π] 
ΤΠΔΧΊΤΊΘ ΡΓΟΒΔ1115 6588 νἹθὕ 1 ΟΡΙΏΪΟ, 
Βῖν 6 ρδυίδῃοβ 50105 ἀΘβ:ρ 586, ΤΠ α]ΐῸ 
ΤηΔΊΟΥ ᾿πΠ6 6 ΠΌΠΟΙ ΟΠ θυθηθα Θ0Π86- 
ααϊαν ααᾶτὴ ραΐαθαΐ Υ ΘβββιηρΊι8. 
1)ειηθ ἀπ ὙἹ οὐϊαπὶ ροΐθϑέ στη 
ψ θα ΧΘΠΟΡΠΟΙΙ5 ΠΑΡ 651180 ἢ λειπο- 
μένων 51η0 1η[6]]Π]σοηαἃ 46 ΠΌΤΏΘΙῸ ὉΠ]- 
ΨΈΓΒΟ ρΑυ  αύδγ τη, Δ 416 1115 τα 
4] 6 Ρᾶρπᾶ [ωϑποίτιοα Βα ρου αϑυαηῦ. 
[δ εγθα 118, ψαϊθαβοιτη σοηΐογαβ [ἡν] 
35.12,14: “ Αα)ϊοϊοθαῦ ἀ6 ἀποθ Ηδη- 
10416, ἢαΐο δάνθγβιιβ Βοιηδῃοβ ποϑβίβθ, 
4] ΡΙΌΓοΒ οἵ ἀσθβ οὖ τ] Πτ65. ΘΟ ΠῚ 
οσοΙαϊββοῦ ααδτη ποῦ Βαρογθββθηΐ,᾽ἢ 
δα ρατγίαΐαβ τ ν ΕΥΒ05 τοίογοαΐ (1 η- 
τοη. Εὶ, Η. νοὶ]. 2, Ρ. 408, 4085 πυτηθ- 
ΤΠ ΟΠΟΤΊΙ ΠῚ ΤΠ] πὴ ὑπ ΟΠ ΘΧΟΘΒ- 
515886. Εὖ αυδηπηθδη ἴῃ Η!βίουϊα 
αὐθοα Χοπορθοη οἶτοα βαρυϊηρθηΐοβ 
Τιϑιιοῦγ15. αἰ αϊβθθ ρου Ι Ό6η8, ΠΠΟτΊτα 
αἰγοϊῦου φαδατι ρθη! σοι ἀουϊηῦ, αἸΒΌη- 
Θίιογ8 ναί τοὺς ἐκεῖ ΔῸ ὉΠΊνΝΘΙΒΙΒ, 
τ ΡΆΓΒ. ΘΟΓΕΙΠῚ (ΟΠῚΪ τηϑηβουϊί, σεσθα 
Αρββ1|1αὶ 6 815 φαϊάθπι πἰτηῖα δ αηΐ, 
81 Δα ὉΠΊΝΘΥΒΟΒ Γοίθγδηΐασ, δῇ ὉΠΪνοΥ- 
ΒΟΓΊΙΠῚ ΠΙΙΠΊΘΥΤΙΒ. ῬΔ11110 τηᾶῖοῦ ααϊάθτη 
Ῥοπαΐαν απδπὶ ΒΟΡΟΠρϑηΐογιπ, 8οα 
ΤῊ] ΤΙ ΠΟΙ Π8 ΠῚ ἀἸἸΟΥΊΙΠῚ ΤΩ] 1111}, 
ψΘ] Ὁ] ΟἸτ ΙΓ Υ τα] Θ Παυτ5. [ηΐἴτα τη }}16 
αἶνεβ ὑπππὴ ἔπ]556 ΟρΡΙ παν οἰΐατη ΝΙΘ- 
ὈαὮσιιι5. ὅσ ΠΟ]. ΠΙβίου. νῸ]. 2, Ραγί. 2, 
Ῥ. 287) δα. 670]. 1848, τε]θοϊβαθ 
οατῃ ΟΠ ποι άθτο ΠΙοηΥ 811 Ηδ]. 1700 
ϑραγίδηϊβ, οουΐαση Παρθῦ πο ἱπῖτα 
γ11}16 σΘο 158 Πδοθαφοεηοηϊοβ, θα ἴῃ 
ΤηΘ 610 το πα πθππατη ρμαζαῦ αἴττιπι πος 
ΠΙΕΓΩΘΙῸ ΘΟΙΠΡΓΘΙΏΘΗΒΙ που ]ηΐ ΚΑ ραυ ]αἴξβ 
ΠΘΟΠΘ: Δαοτη (6 οχῖρτιο ΠΕΠΊΘΙΟ 
οοῃηξ, ἰάθη 10. Ρ. 87. 1. 0.1 Βοηϊααθ 
ΥἹχ ἤουὶ ρούθϑῦ τὸ Π)ΊοάοΥτιΒ ἴῃ ΘΟ ΠΟΟΥ- 

Α.6. 
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Α ’ " ’ Α Ἁ , ’ Π 

περὶ τετρακοσίους, αἰσθανόμενοι δὲ τοὺς συμμάχους πάντας μὲν 
λθύ “᾿ Ν Ν ’ θ ", δὲ ἃ 9. 'ἂ- ΕΝ! 
ἀθύμως ἔχοντας πρὸς τὸ μάχεσθαι, ἔστι ὃε οὺς αὐτῶν οὐδὲ 

΄ Α 

ἀχθομένους τῷ γεγενημένῳ, συλλέξαντες τοὺς ἐπικαιριωτάτους 
" ’ὔ ’ Α - .] κ Α “ 3 ΄ ε ’ 

ἐβουλεύοντο τί χρὴ ποιεῖν. ἐπεὶ δὲ πᾶσιν ἐδόκει ὑποσπόνδους 
Α Α - - δ, ν ς ᾿, Α 

τοὺς νεκροὺς ἀναιρεῖσθαι, οὕτω δὴ ἔπεμψαν κήρυκα περὶ σπον- 
- “- Α ΄- 

δῶν. οἱ μέντοι Θηβαῖοι μετὰ ταῦτα καὶ τρόπαιον ἐστήσαντο 

καὶ τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπέδοσαν. 
’ Α ’ὔ; « Α 9 Α ΠΣ ο .. Α 

Γενομένων δὲ τούτων, ὁ μὲν εἰς τὴν Λακεδαίμονα ἀγγελῶν τὸ 
’ ς - “ ΕΝ “-“ ’ Α 

πάθος ἀφικνεῖται γυμνοπαιδιῶν τε οὔσης τῆς τελευταίας καὶ 
“9 - ἡ ΝΣ ΕΣ - ε Α 327 9 κ “᾽ Α 

τοῦ ἀνδρικοῦ χοροῦ ἔνδον ὄντος οἱ δὲ ἔφοροι ἐπεὶ ἤκουσαν τὸ 
’ ΄ οὺ ’ Ἀ 

πάθος. ἐλυποῦντο μὲν, ὥσπερ, οἶμαι, ἀνάγκη" τὸν μέντοι χορὸν 
᾿] 9 ’ὔ 9 Ν. ὃ ’ 9 Α Ἁ Α “ ’ 

οὐκ ἐξήγαγον, ἀλλὰ διαγωνίσασθαι εἴων. καὶ τὰ μὲν ὀνόματα 
’ “ - 

πρὸς τοὺς οἰκείους ἑκάστου τῶν τεθνεώτων ἀπέδοσαν" προεῖπον 
εἶ - Α Ἁ “ Ἁ 3 Ην “ Α Γ , 

δὲ ταῖς γυναιξὶ μὴ ποιεῖν κραυγὴν, ἀλλὰ σιγῆ τὸ πάθος φέρειν. 
΄σ δ᾽ ε ον ε ζω “" Α :} θ « 7 

τη υστεραιᾳ ην οβᾶν, ων μὲν ετεῦὔνασαν οἱ προσήκοντες, 

(ἴδῃ τραϊραύτ οατὴ ΧΟΠΟΡΠΟΙΐθ, ΟΠ 
Πιοάοτιιβ τητπ]ΐο τηδ]οσθπὶ [Δοοαδοιηο- 
ΠΙΟΙΙΠῚ ΘΧϑγοϊατη δα ΡυρΠδτη 1118 1 
δαἀάἀποίατη ΘΧ ΒὨΙτιοα 4δπ ΧΘΠΟΡΠΟΗ, 
ΑὐοΙ ἀδτητιτη 5611. στ Θχθγοῖῦα Δ] [6 ΓῸ 
ἃ [μΔΟΘἀΟ115. Βα τη ββατη (]θοτη- 
Ὀτοίο δἰηστηδηβ. ΑἸ18Π| σα! ΟΠ 6 Πὶ 1η- 
ΘΎΘΒΒιιΒ δῦ Ζθαηΐϊβ δὰ ΑρΘΒ1] Δι 2, 
24. 8564 15 τηὰ]ΐο τηϊηϊιβ σϑυτη δ{1- 
σ͵ῖββθ νἀθίαγ. (ὑδίθγθστη ᾿ΠΓΘΥ ΡΌΡΉΔΠ 
1 Θαοὐτ]σαπ δ ρϑοθπῃ [,ϑΟΘϑοηο 8 ἢτγ- 
τηδίδ ᾿ΠΓΘΓΟΘΒΒΟΥΘ ἰδηΐτιπι Ω168 20. 
Π16 βῃϊτη 14. ΠΊΘΠΒ15 ΘΟΙΓΤΟΡΠΟΓΙΟΠΪΒ 
[ωᾶὰβ ἔς ρδοίαμη ; οἵ 16 αυϊηίο 
Ἡδοδίοτη θεθοηῖβ ραρπα [μΘποίτ]οα 80- 
οἰα!δ, αηποίδηΐα Ρ] αΐαγοπο Αρ88. α. 28. 
5ΟΗΝ. 

δ᾽ αὐτῶν] δ᾽ αὖ τῶν Υ. 
αἰσθανόμενοι Β.(.}).Ε.. ΕΝ. Οὐδίοτ! 

αἰσθόμενοι. 
κήρυκα οτη. Ο. 
τό. γυμνοπαιδιῶν] γυμνοπαιδίων Β. 

γυμνοποδιῶν )..ΕΕΙΝ. 
τε] δὲ Ε.. 
οὔσης (ἀαβηθσιιβ δὰ ἴμιοῖδη. [)6 

Βαϊίαΐ. 6.12. [ΑὈ1Ὶ οὐσῶν. 
τῆς τελευταίας] [16 πὴ τ] ΠΤ Π0 1πι- 

ἀογατη ΠΟῚ Θχρυγθϑβι, αὖ γϑ]] δ ΟΠ ΠΪᾶ 
Βυ]ὰ5 Ἰοοὶ, Ῥ]αΐαγομιιβ Αρ681}. ο. 20. 
Τειηροβίδίθ οδ]]ἀἸββίτηδ [1556 ΠΟ5 1608 
δοίοϑ σοηδίαϊς οχ Ρ]αΐοῃθ 46 Γβρὶθι8 
Ι. Ρ. 642 Ο. Μδηβεη Ἠβδοδίοιηθο- 
ΟΠΘΠ) ΟΟ]]ΠρΡΊτηιι5 6χ ἰοοὸ Ῥ]αΐδγο ὮΙ 

ΒΆΡΥΑ 4]]αΐο ; 4] ῬΥΙΠητι5. 8ΠῺ1 Α(οὶ 
ΤΠΘΠ815 1Π0]61Ὁ ἔργα 1ἢ 50] Β. {Ππιπὴ 86 511- 
σψαχη. ΠΥ Ποτη ΘΟ]]Πρ 8 οχ ΑΙ ΠΘΠ8Ι 
ΤΙ ΒΡ ΠΡΟΣ ΘΌΝΕ 

ἔνδον] ἴῃ {Πρθαΐτο ; ἰ΄θο ἀθίποθρ8 
ἐξήγαγον. 'ΓΠοαΐΓαπῚ Πποπηϊηδΐ Ρ]α- 
ἰγοῆ. (ὐοπίτα Ῥαδιιβδηϊαβ 3, 112, 9 
Ἰοσαπῃ ΠΠ]Π τη ΓΟΥῚ, τ] ΘΡΉΘΌΙ ἴῃ γυμνο- 
παιδιαῖς ΟΠΟΥΒ ΑΡΟ]]ΗΙ ἀρτιηΐ, χορὸν 
αἸούαπι ἔμ15886 τοίοσί. 5ΟΌΗΝ. 

πρὸς τοὺς οἰκείους ] Ρ] αὐάγοθαβ 1]. α. 
ἀλλὰ κατ᾽ οἰκίαν τῶν τεθνεώτων τοῖς 
προσήκουσι τὰ ὀνόματα πέμψαντες. 
ὕπαθ. 5 αβριοαυ} 8115 ροβϑὶὺ. Ρ]ὰ- 
[ΔΥΟ πῇ πρὸς τὰς οἰκίας ΟἸἸτη 1ῃ ἢ. ]. 
Ἰερίββθ βουϊρίαθτη. δι ἸΘΟΙΠΟΠΘΠῚ 
ἢτγιηᾶτθ νἱαθίαν ααοὰ βασι ἀ6 
τη 4015 ἀδ0185 δα ΤΊ ]ΘΥΘΘ. ἀΟΙἸΩΙ 56- 
αἀφηΐθβ. ποδὶ νογὸ 6118 δχιϑυτηθξ 
ψϑυθατη προσήκουσι ἴῃ ΡΒ] ΐΑγοΠο 6χ- 
ῬΙΊΘΓΘ ΧΟΠΟΡΠΟΠίθαΠ, οἰκείους, 15 
[]Πχ ; ΙΡ86. ΘΠ ΧΘΠΟΡΠΟΠ ρϑαϊο 
Ροβύ οἱ προσήκοντες ρΡοϑαϊί. Ἐδοίαχη 
Βοος Ραΐθιῃ ρῥγδθοῖριια ΡΓΟΡύοΥ ΒΔ 011 [6] 
ΤΟΙΡΊΟΠΘΙη οὖ Ὠοβριΐθβ τηυ]ζοβ, 4105 
Δα Πιϊι586 δα αἷς Ρ]αίΑγοτιΒ ; ὨΟΒΡΙ [68 
ΨΕΙῸ πη ]ῖ05 50] 105 ἔπ||55886 Βρθοΐδυθ 
1.408 ᾿ἰδίοβ, ΘορΏοβοθβ οχ (ὐὐτητηθηΐ. 
1.2 ΒΘ ἾΕΙ: 

τῇ ὑστεραίᾳ] Ῥ]αΐΑγομιιβΒ ἅμα δ᾽ 
ἡμέρᾳ. ἴπα6 5. ΒρΊο10 ΟΥΙΓᾺΓ τπι8α86 ἴπ 
ποσίδθπι 085 ΠΟΒ δοίοβ ἔαϊββθ. (ὐδίθ- 
ΓΙ 6Χ ἢ.]. ΟΥΤΟΙ ΡὙΔΙΩΠΊΔΙΟΟΙΙΙΩ 
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918 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒΣ ΗἸΒ5Τ. 6Β. 

λιπαροὺς καὶ φαιδροὺς ἐν τῷ φανερῷ ἀναστρεφομένους, ὧν δὲ 
- ΓᾺ 9 “Ἁ 3 , 

ζῶντες ἠγγελμένοι ἦσαν, ὀλίγους ἂν εἶδες, τούτους δὲ σκυθρω- 
᾿ κ ᾿ , 

σποὺυς και ταπεινοὺς περιιοντας. 

Ἔκ δὲ τούτου φρουρὰν μὲν ἔφαινον οἱ ἔφοροι ταῖν ὑπολοί- [τ] 

» 

’ γ᾽ “ι Υ͂ “ 5. τ ἢ εἶ 

ποιν μοραιν μέχρι τῶν τετταρακοντα αφ ἥβης" ἐξέπεμπον δὲ 
Α τ Ἂ, “ “ἤ “ ΄- ϑ. 5 ς 

καὶ ἀπὸ τῶν ἔξω μορῶν μέχρι τῆς αὐτῆς ἡλικίας" τὸ ογδῇ 
’ ᾿] Α ’ ’ὔ ΄“ ’ . ’ ψ 5" 

πρόσθεν εἰς τοὺς Φωκέας μέχρι τῶν πέντε καὶ τριάκοντα ἀφ 
[ἢ ᾽ , - ᾿ Α “ΙΝ Φ “- Α ’ ’ὔ 

ἥβης εστρατευντο᾽ και τοὺς ἐπ ἀρχαῖς δὲ τότε καταλειφθέντας 

ἀκολουθεῖν ἐκέλευον. 
᾿᾿, » χ 

οὐπω ἰσχυεν 

ὁ μὲν οὖν ᾿Αγησίλαος ἐκ τῆς ἀσθενείας [18] 

ἡ δὲ πόλις ᾿Αρχίδαμον τὸν υἱὸν ἐκέλευεν αὐτοῦ 
ς ᾿ ᾿ 3 5 ΄“ ἷς Τ' Ιω «Γοὺ͵νξ 
ἡγεῖσθαι. προθύμως δ᾽ αὐτῷ συνεστρατεύοντο Τεγεᾶται" ἔτι 

γὰρ ἔζων οἱ περὶ Στάσιππον, λακωνίζοντες καὶ οὐκ ἐλάχιστον 
9 “΄“ ’ 3 Ι Α κΑ [ - Ε] “- 

δυνάμενοι εν τη πόλει. ερρωμένως δὲ και οἱ Μαντινεῖς ΕΚ τῶν 

ἴο ’ 

κωμῶν συνεστρατενοντο" ἀριστοκρατούμενοι γὰρ ἐτύγχανον. 

καὶ ἹΚορίνθιοι δὲ καὶ Σικυώνιοι καὶ Φλιάσιοι καὶ ᾿Αχαιοὶ μάλα 

προθύμως ἠκολούθουν, καὶ ἄλλαι δὲ πόλεις ἐξέπεμπον στρα- 
’ " , ᾿ Α , ᾽ , ε ’ 

Τιῶώτας. ἐπλήρουν δὲ και τριήρεις ΤῸ ΓΕ ὍΣ Λακεδαιμόνιοι 

καὶ Κορίνθιοι, καὶ ἐδέοντο καὶ 

ψοίθΓ Π1 ΠΟΠΒΡΙΟΙσαγ, (αἱ ἴα]88 ουπι- 
ΠΟΡαϊάγατη οὑγτηοϊορὶα ᾿π απο] οΥ6- 
αἸαθγαηῦ ΟΠΟΙῸΒ ἰδηΐθτη ΡΘΙΌΟΓΊΙΠῚ 
Ππαογιτη ἀποίοβ 1556 ΡΟ] ηϊ. [μΟο05 
ΘΟ ρΡοβαῖ ἈΌΠΏΚρη. δα ΤἸπηδουτη 
Ρι 72. 5.0 ῈΝ. 

προεῖπον] προεῖπαν Β..Ε, 
ἐτέθνασαν] ἐτέθεσαν Β. 
λιπαροὺς καὶ φαιδροὺς] Ρ] αὐ ΟΠ : 

λιπαροὶ τὰ πρόσωπα, φρονήματος με- 
στοὶ καὶ γήθους. ΞΟΗΝ, ΝΙΘΘΡΠοτΙτΙΒ 
ατερ ἢΠποι: Βγα. 15:2... Ρὲ 4718: 
Λακεδαιμόνιοι πάλαι χρυσοφορεῖν τὰς 
γυναΐκας ἔπαυσαν διὰ τὸ ἐν Λεύκτροις 
ὑπὸ Θηβαίων σφίσι γενόμενον πάθος, 
ὁπότε δὴ μικροῦ τὴν πᾶσαν ἔκειρεν ὅπλι- 
τικὴν ἀκμὴν τῆς Σπάρτης ᾿Επαμεινώνδας 
ἐκεῖνος, βοιωταρχῶν τηνικαῦτα. 

17. ἀπὸ τῶν ἔξω μορῶν) δ᾽ ἀ]6διτ18 
δα Ηδγροοταί. Ρ- 124. ΒΒΡΙ σα αἴ 
ἢ.1. ἐξ μορῶν Ἰοροηπιιπη 6886; Β6Χ 
ΘΠΪΠῚ ΤΠΟΥᾺΒ ΠΗ ατη ΑὐΡΑΥ ΓΔ ΠΟΙΊΓΩ 
[π1886. Οοηίτα τϑοΐθ δατηοπιῖ ΜΟοΙιΙΒ 
ΟΡΡΟηΪ τὰς ἔξω 1118 ἀπῇ 8, ατιδο ἀοτηὶ 
ΤΘ]ΙΟἴδο ογαηΐ ῬΓΘΘΒΙ 610 γὉ ]8 (ταῖν ὑπο- 
λοίποιν μόραιν.) (ὐυ]ὰ ὃ αποά, 5ὶ πιι- 
ΤΠΘΥΙΙΒ ΠΠΟΓΆΤΙΠῚ {τῷ ΟἸΠΠΪΏΟ 56Π118, 
ΠΟῚ Ροβϑιιηῦΐ δχ αὐιαθιιβ τϑ] 115. δὲ 

Σικυωνίων συμπληροῦν, ἐφ᾽ ὧν 

Β6Χ 8118 σΟΠΗ͂ΟΙ ὨΪΒῚ Οοἴο τηοΓδ8 ; Πα] 
ΠῸΠΠΘΡ ΙΒ. ΟΡΙΠΙΟΩΙ 1651 ᾿ἰρβϑιβ Γ6- 
Ραρπαῖ. 5ΟΗΝ, 

ἐπ᾽ ἀρχαῖς] Ῥοβῦ τηθηθ θη τῶν 
ἔξω μορῶν ΟΥΘ60 1Π[6]]10Ὶ γΘοίογ 85. οἷ- 
νιλαΐαπη συμμάχων ἃ [μΔΟΘαΦΟΙΠΟΠΙΒ 
Ἰπηροϑβιίοβ. 5ΟΗΝ. 

ἐστράτευντο!] [θυ] ἐστρατεύοντο. 
ΕΧΡϑαϊΠοποῖα τη ῬΠοοΙ6πὴ παυσγανεγαΐ 
ΘΗ “πν 

18. ἐκ τῆς ἀσθενείας 5, 4, 58. 
᾿Αρχίδαμον] Ητπης οὑπὶ Θχογοῖξαι 

1081 Γιϑυούσιοϑο ρΡαρηοϑο δ αϊββα ἐγδα!ϊξ 
1ιοάοττιβ, αὖ Βαρτα νἱάϊπιιβ. ϑαὉ- 
5161 ἃ [,ΔοΘαοιη 115 ροβῦ [θα Ἰ οᾶτα 
ΡῬΌρΏΔΙη Βα 1588 τηθτηοτυδΐ οἰϊδτη, 56 
ΟὈΙΐου, Ῥαυβδῃ. 9.14.1. 5ΟΗΝ. 

ἐκέλευεν αὐτοῦ Β.(.}. (ὐδίουὶ αὐὖ- 
τοῦ ἐκέλευεν. ΘΌΡΓΑ 4, 1: 6: Τὸν δ᾽ 

υἱὸν, ἔφη, ἑόρακας αὐτοῦ ὡς καλός ἐστι; 
Τεγεᾶται] Ταγεᾶται Ἐ. 
οἱ περὶ Στάσιππον] 1)6 40 οοηΐ. δὰ 

6, 5. 6 εἰ ἡ. ΒΟΉΝ, 
ἀριστοκρατούμενοι)] Νιᾶθ Βιιρτᾶ 5, 

2. 7. ΒΟῊΝ, 
αὐτοί τε] αὐτοὶ δὲ Ε'. 
Κορίνθιοι Β.Ο.1).Ε. 1. 

Κορίνθιοι. 
(ὐείουὶ οἱ 

ΑἰῸὉ: 
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19 διενοοῦντο τὸ στράτευμα διαβιβαζειν. καὶ ὁ μὲν δὴ ᾿Αρχί-[19] 

δαμος ἐθύετο ἐπὶ τῆ διαβάσει. Ἂ ᾿ 
Οἱ δὲ Θηβαῖοι εὐθὺς μὲν μετὰ τὴν μάχην ἔπεμψαν εἰς ᾿Αθή- 

Ε ς ’ κ᾿ “ Α σ΄ , Ἀ ’ 

νας ἄγγελον ἐστεφανωμένον, καὶ ἅμα μεν τῆς νίκης τὸ μέγεθος 

ἔφραζον, ἅμα δὲ βοηθεῖν ἐκέλευον, λέγοντες ὡς νῦν ἐξείη Δα- 
, ’ ᾿ Ε] τ Α 

κεδαιμονίους πάντων ὧν ἐπεποιήκεσαν αὐτοὺς τιμωρήσασθαι. 

φοτῶν δὲ ᾿Αθηναίων ἡ βουλὴ ἐτύγχανεν ἐν ἀκροπόλει καθημένη. 
- κ 9 “ κι , “ ι , . , 
ἐπεὶ δ᾽ ἤκουσαν τὸ γεγενήμενον, ὅτι μεν σφόδρα ἠνιαθησαν 

΄“- “- 9 ᾿ς 3 Ν ἘῸΝ ἃ ’ Ἀ ͵ 4. Φ᾿ᾧὉ 

πᾶσι δῆλον ἐγένετο οὔτε γὰρ ἐπι ξένια τὸν κήρυκα ἐκάλεσαν, 
’ - ἣ ἌΝ ο ἢ ᾿ 

περι “6 Τῆς βοηθείας οὐδὲν αἀπεκρινᾶντο. και ᾿Αθήνηθεν μὲν 
“ 3 ΄΄ ε ΄“ὄ ᾿ Ἢ ᾿] ’ ’ 2 

οὕτως ἀπῆλθεν ὁ κῆρυξ. πρὸς μέντοι ᾽Ζἀσονα, σύμμαχον ὄντα, 

ἔπεμπον σπουδῇ οἱ Θηβαῖοι, κελεύοντες βοηθεῖν, διαλογιζόμε- 

[20] 

21γνοι πῆ τὸ μέλλον ἀποβήσοιτο. ὁ δ᾽ εὐθὺς τριήρεις μὲν ἐπλή- [21] 

ρου, ὡς βοηθήσων κατὰ θάλατταν, συλλαβὼν δὲ τό τε ἕενικὸν 
Α Α Α ε ῃ ε ’ ’ ς ’ ͵ ΡΝ Φ 

και τοὺς περι αὑτὸν ἱππέας, καίπερ ἀκηρυκτῷ πολέμῳ τῶν ΨῬω- 
Ζ ΄-“ε ’ ἢ} Α Β 9 “- 

κεὼν χρωμένων, πεζῇ διεπορεύθη εἰς τὴν ϑοιωτίαν, ἐν πολλαῖς 

τῶν πόλεων πρότερον ὀφθεὶς ἢ ἀγγελθεὶς ὅπη πορεύοιτο. 

πρὶν οὖν συλλέγεσθαί τι πανταχόθεν ἔφθανε πόρρω γιγνόμε- Ρ δὰ χΧ ρρ 
νος, δῆλον ποιῶν ὅτι πολλαχοῦ τὸ τάχος μᾶλλον τῆς βίας 

" ; τς Α Α “ 9 ᾿ ’ 

22 διαπράττεται τα δέοντα. επτει δὲ ἀφίκετο εἰς τὴν Βοιωτίαν, 

λεγόντων τῶν Θηβαίων ὡς καιρὸς εἴη ἐπιτίθεσθαι τοῖς Λακε- 

καὶ ἐδέοντο] ἐδέοντο Β.). ἐδέοντο δὲ 
Υ,,, τϑοΐθ ξοτίαββϑ. 

καὶ Σικυωνίων ΒΒ. (ἘῸΝ. τῶν Σικυω- 
νίων Τὰ. (ὑδίογι καὶ τῶν Σικυωνίων (Συ- 
κιωνίων (.). 

διενοοῦντο δὲ ἐννοοῦντο Εἰ. δεενοοῦν- 
το Καὶ 

τὸ δηΐθ στράτευμα οτη. (.Ὠ ΕΝ. 
10. ὁ μὲν δὴ] ὁ μὲν Α.Ο.Ε.Ε΄ ΑἸα., 

σοΥτΙσϑηΐο ἴ. 
ἐπὶ] ἐν Ἐ,, ΑἸά. 
εὐθὺς μὲν Β.).Ε.Ν. Οὐδίεγ εὐθύς. 
ἐπεποιήκεσαν) πεποιήκεσαν Ὁ. 
αὐτοὺς] αὐτοῖς Α.Ο. Ὁ. Ε΄. Εν, ΑἸ. 

““Τιμωρεῖσθαί τινά τινος 5]ΤΠΠ106Γ οδΐ 
ἴῃ Απδρδϑὶ 7, 1, 25.᾽ 5ΟΗΝ. 

20. ἐκάλεσαν Β.Ὦ). Ε. 1. (ὐδίοτι 
ἐδέξαντο. ““ Τία ΠΑΡ ΔΒ. ό,τ, 3: Ἐπὶ 
ξενίᾳ δὲ ἐδέχοντο αὐτοὺς, Ὁ} Ἶδτη οἸτὴ 
ΗἱοΠ βοόπτιβ τηοπαὶΐ ἴῃ πος Χοπο- 
ῬΒΟΠΙ͂Β Ιοο0 νυϊραύαμη ἐπὶ ξένια 6888 
ψΙΠ]Οβαπὰ οι ρύαγαμη. σδγα σϑοΐδιη 
γοϑίϊαϊὶ. [ΑἸέετο Ροίϊα5 ἸΙοοο τϑϑίϊτα- 
δηάυτη 6586 ξένια αἰχὶ δα “65. 5ἴὍ6- 

Ῥμδηὶ ν. Ξενία, Ρ. τό43 Α.Β. 1,..ὄ .1 
1)6 ᾿ἰρϑὰἃ τ οὰπὶ Χοπορῃοηΐθ βθηθε 
Αὐιϑαθβ ἴῃ Ῥαπδίμθη. Ὁ. 302. βΒρα 
ΔΟσυΓΑί 15. Ἰάθὴ ἴῃ [ΘΟ ]οα. ῬΥΪΤηἃ 
νΟ]. 2, Ρ. 88: ὋὉ κῆρυξ ἦλθε---ἐστεφα- 
νωμένος---οὕτω πόρρω τοῦ συνησθῆναι 
γενομένοις, ὥστε μήτε ἐς τὸ Πρυτανεῖον 
καλέσαι μήτε ἄλλο μηδὲν φιλάνθρωπον 
ἐνδείξασθαι." 50ΗΝ. 

Ἰάσονα) Αἴᾳαϊ! 15, δὶ Πιοάοτο ἢ- 
Ἃ65, Ραρηεο ᾿πίογξαις οὐτὴ 5 0516118. 
5ΟΗΝ. . 48 5.5 

Ἰάσονα) ᾿Ιάσσονα Οὐ. εἰ ἰηἴτα. Ἰ 
σωνα Β., οὐ 22, 2} εἴς. 

κελεύοντες κελεύοντα (Ὁ. 
πῇ] ποῖ Κ΄. 
21. θάλατταν] θάλασσαν ΒΒ... 
αὑτὸν] αὐτὸν Β.ἢ. Τυχῃ ΠΡ] ἱπ- 

πεῖς. 
ὅπη Α. ΑἸ. φμο ῬΙγοκ θιηθσι8. ὅτε 

ΒΟ... ΕΝ Υ. 
οὖν Ο. γοῦν Β..Ἐ ΕΝ. Οδίοεὶ δέ. 
τι, αθοα ΜοΙῸ ϑιιβρθούμπι, ΒΌρΡτα 

νεύβατῃ Ν', 

4 
α- 

[22] 



ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒΚ ΗΙΒΊ1.. 68. Α.Ὁ6. 80 

, .] " “-“ Α ΄σ “ ΄σ ΙΞ: 

δαιμονίοις, ἄνωθεν μὲν ἐκεῖνον σὺν τῷ ἕξενικῷ, σφᾶς δὲ ἀντιπροσ- 
’ ’ ς ὅν Ὁ 

ὦπους, ἀπέτρεπεν αὐτοὺς ὁ ᾿Ιάσων, διδάσκων ὡς καλοῦ ἔργου 
’ Ε] 3) ῳ “ [2 ὃ ὃ “ “ «ἢ, Ὧῃἢ 

γεγενημένου οὐκ ἄξιον αὐτοῖς εἴη διακινδυνεῦσαι, ὥστε ἢ ἔτι 
΄σ σ΄ Α “ ’, ’ . 

23 μείζω καταπρᾶξαι ἢ στερηθῆναι καὶ τῆς γεγενημένης νίκης. οὐχ [22] 
« “-“ 35, “΄ Α ε - ς Α ς 5 ’ " ’ θ 9 ἤ 

ὁρᾶτε, ἔφη, ὅτι καὶ ὑμεῖς, ἐπεὶ ἐν ἀναγκὴ ἐγένεσθε, ἐκρατή- 
᾿ ο] ᾿ - , “ἃ Ἧ ἂν ; 

σατε; οἴεσθαι οὖν χρὴ καὶ Λακεδαιμονίους ἂν, εἰ ἀναγκάζοιντο 

: Ἵ υῦ ὦν. ὁ 5 διαμάχεσθ ὶ ὁ θεὸς δὲ ἐκγενέσθαι τοῦ ζῆν, ἀπονοηθέντας διαμάχεσθαι. καὶ ὁ θεὸς ὁε, 
Ἁ Α Α “ 

ὡς ἔοικε, πολλάκις χαίρει τοὺς μὲν μικροὺς μεγάλους ποιῶν, 
Α Ἁ ο ’ ΄- 

σ«τοὺς δὲ μεγάλους μικρούς. τοὺς μὲν οὖν Θηβαίους τοιαῦτα [24] 
’ Ὄ ’ “- ’ Α 3 Ω ὃ ; 

λέγων ἀπέτρεπε τοῦ διακινδυνεύειν: τοὺς δ᾽ αὖ Λακεδαιμονίους 
"57, Φ Α 2 ς κ᾿ δὲ ’ 

ἐδίδασκεν οἷον μὲν εἴη ἡττημένον στράτευμα, οἷον ὃὲ νενικῆκος. 
Ἁ ’ ’ 

εἰ δ᾽ ἐπιλαθέσθαι, ἔφη, βούλεσθε τὸ γεγενημένον πάθος, συμ- 
ἢ 8 ’ 

βουλεύω ἀναπνεύσαντας καὶ ἀναπαυσαμένους καὶ μείζους γεγε- 
’ “ " 7 ο᾽ ς ’ “) ΄σ δὲ 2 

νημένους τοῖς ἀηττήτοις οὕτως εἰς μάχην ἰέναι. νῦν ὃε, ἔφη, 
ἌΝ δ Φ Α “ ’ δ. Ὡς πο τΝ ε ὃ λέ 

εὖ ἴστε ὃτι καὶ τῶν συμμάχων ὑμῖν εἰσὶν οἱ διαλέγονται 
“ Α ᾿Ὶ ’ ». 

περὶ φιλίας τοῖς πολεμίοις ἀλλὰ ἐκ παντὸς τρόπου πειρᾶσθε 
Ν “-“ “ ν] Ε. ς ᾿ “ “ ᾳ “" 

σπονδὰς λαβεῖν. ταῦτα δ᾽, ἔφη. ἐγὼ προθυμοῦμαι, σῶσαι ὑμᾶς 
’, " ῃ - κ᾿ ἢ ᾿ δυ ὙΝ Α Α . 

βουλόμενος διὰ τε τὴν τοῦ πατρὸς φιλίαν πρὸς ὑμᾶς καὶ δια 
εν ἮΝ δας τι ΕΣ ν᾽ ΟῚ “ ΕΝ δ᾽ 5» 

25 ΤῸ προξενεῖν ὑμῶν. ἔλεγε μὲν οὖν τοιαῦτα, ἔπραττε ο΄ ἴσως [25] 

ὕπως διάφοροι καὶ οὗτοι ἀλλήλοις ὄντες ἀμφότεροι ἐκείνου 
“ ’ 

δέοιντο. οἱ μέντοι Λακεδαιμόνιοι, ἀκούσαντες αὐτοῦ, πράττειν 
4 ΄ι “- δ Ἢ :] Α ἢ “ , Ψ ΕΣ «ε 

περὶ τῶν σπονδῶν ἐκέλευον" ἐπεὶ δ᾽ ἀπηγγέλθη ὅτι εἴησαν αἱ 
ΐ ΠΝ 

σπονδαὶ, παρήγγειλαν οἱ πολέμαρχοι δειπνήσαντας συνεσκευά- 
᾿ ΄ Ν , ’ , ἷ πον Φ ’ 

σθαι πάντας, ὡς τῆς νυκτὸς πορευσομένους, ὅπως ἅμα τῆ ἡμέρᾳ 

πρὸς τὸν Κιθαιρῶνα ἀναβαίνοιεν. ἐπεὶ δ᾽ ἐδείπνησαν, πρὶν 

22. ἄνωθεν) Ῥοβί ἰογριιη. (Οὐοπίγα 
ὙΝ ΕἰβΚιὰβ : 6 60]16 διιξ γθρίομθ ἸθηἸοΥ 
ἀϑϑαγρθηΐθ, ἘΠ] σαδίτα Πα θαηΐ 8.14. 
5ΟΗΝ. 

ἔτι ἴῃ ᾿ἰΐατα Β. 
28. ἀπονοηθέντας) ἀπονοηθέντες )., 

ΒΈΌΡΓΑ ΒΟΥΙρΡίο θη τδητι α. 
24. μὲν οὖν] μὲν Ε΄, 
ἀπέτρεπε] ἐπέτρεπε Β. 
μὲν] μὴν φῥγ. Β., υνἱ νἸἀοίαγ. 
ἡττημένον ἡ. (ὐδίεγ! ἡσσημένον. 
βούλεσθε] οὐ βούλεσθε ῬιτοῖΠ6- 

οὐκ ἐπιλαθέσθαι φοίϊι5 αἰχίδϑοί Χο- 
ΠΟΡΒΟΗ. 

ἀναπνεύσαντας καὶ βεγνατιηί Β.Ο. 
9... Ε.1.ν., οαα. σδίουϊ. 

πειρᾶσθε σπονδὰξ ΒΟ ΕΚΕΙ. 
Οὐδεἴευὶ σπονδὰς πειρᾶσθε. : 

τοῦ πατρὸς] πατρὸς Β. 
25. ἔλεγε μὲν οὖν] Εδᾶοπὶ πανγαῦ, 

566 [ατι8 ἀηΐθ ᾿ρϑᾶπη ραρπᾶμῃ [,66- 
{1 8 Ἰούπιπη ἔτι1556, 5 ΒΟΓΘ [Ἀ5ΟΠ6, 
ΔΟΙΟΥ εϑί ΠΙΟοσιιβ 15. 54, 46 πὰ 
ΓΘ ΒΌΡΓα νἹαϊπη8. 5ΟΗΝ. 

ΤΉΘΙῚ15. ν] Θίτν ἸΘρΊ586 απὸ ΡΟὔϊ8 ΘΟΥ- 
ΥΘΧΙ586, [4] νουθῦ: δὲ οηιηῆηο αο- 
οορέαην ΤΟΓΟΥΥΘ αἰοδιἀθγαἰϊς οἰααθηι]. 
Νοπηθ πος πηθ]18 οοὐὺ ΝΟΙΕ. 
Ῥγοβαΐ οἰϊατη ϑοῃπθιθσιιβ. ϑοά ἰά 

δ᾽ ἴσως] δὲ ἴσως Β., ε ΒΌΡΓΑ νΘΥΒΊΙΠΙ. 
συνεσκευάσθαι)] συσκευάσθαι Ἐ,. 

“ Ῥαγαΐοβ 6586, ἸῸΝ ρᾷγαγο 86, αποᾶ 
εβϑϑύ συσκευάζεσθαι." ὅΟΗΝ, 
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-“" "»" ’ 

καθεύδειν παραγγείλαντες ἀκολουθεῖν, ἡγοῦντο εὐθὺς ἀφ᾽ ἑσπέ- 

ρας τὴν διὰ ΚΚρεύσιος, τῷ λαθεῖν πιστεύοντες μᾶλλον ἢ ταῖς 

,Οσπονδαῖς. μάλα δὲ χαλεπῶς πορευόμενοι, οἷα δὴ ἐν νυκτί τε[26] 

καὶ ἐν φόβῳ ἀπιόντες καὶ χαλεπὴν ὁδὸν, εἰς Αἰγόσθενα τῆς 

Μεγαρικῆς ἀφικνοῦνται. ἐκεῖ δὲ περιτυγχάνουσι τῷ μετὰ 
ΑΝ ὃ [ 7ὔ » δ) ᾿] ’ Μ“ ἢ ε ’ 

ρχιόάμου στρατεύματι. ἔνθα δὴ ἀναμείνας, ἕως καὶ οἱ σὺμ- 
«- ΄ ΄ι ’ 

μαχοι πᾶντες παρεγένοντο. ἀπῆγε πᾶν ὁμοῦ τὸ στράτευμα 
’ ’ ᾿] τ᾿ Α ᾿ Α ’ 3 “. Α Ἁ 

μέχρι Κορίνθου" ἐκεῖθεν δὲ τοὺς μὲν συμμάχους ἀφῆκε, τοὺς δὲ 

πολίτας οἴκαδε ἀπήγαγεν. 

27 ὋὉ μέντοι ᾿Ιάσων ἀπιὼν διὰ τῆς Φωκίδος .«Ὑαμπολιτῶν μὲν [21] 

τὸ τε προάστειον εἷλε καὶ τὴν χώραν ἐπόρθησε καὶ ἀπέκτεινε 

πολλούς τὴν δ᾽ ἄλλην Φωκίδα διῆλθεν ἀπραγμόνως. ἀφικό- 

μενος δὲ εἰς Ηράκλειαν κατέβαλε τὸ ᾿Ηρακλεωτῶν τεῖχος, 
“- ΜΨΜ . ΄“ ᾿ ’ Σ ’ὔ ’ 

δῆλον ὅτι οὐ τοῦτο φοβούμενος, μή τινες ἀναπεπταμένης ταύ- 
- , ,ὔ δ. ι ἃς ὦ ὔ . κ 

τῆς τῆς παρόδου πορεύσοιντο ἐπὶ τὴν ἐκείνου δύναμιν, ἀλλὰ 
ΠΝ 3 ’ Ἷ Ἁ ς ’ δ ἢ, “- ᾿ 

μάλλον ἐνθυμούμενος μή τινες τὴν Ηράκλειαν ἐπὶ στενῷ οὖσαν 
΄. , 

καταλαβόντες εἴργοιεν αὐτὸν, εἴ ποι βούλοιτο τῆς ᾿ Ελλάδος 

“8 πορεύεσθαι. ἐπεὶ δ᾽ ἀπῆλθε πάλιν εἰς τὴν Θετταλίαν, μέγας [28] 
; 3 ᾿ ὃ κ ᾿ κ ’ κ᾿ ᾿ , κι 

μεν ἣν Και τα. ΤῸ τῷ νομῷ Θετταλῶν ταγος καθεσταναι και 

Κρεύσιος) Κράσιος Β. 
λαθεῖν  Ἰπϊαπιτη ἴῃ ΘΔ ΠΟ5. 8η1- 

ΤαῸΤ Τ]ἢ] να6. 5ΟΗΝ. 
26. Αἰγόσθενα] Αἰγίσθαινα Ν. “Τὴ 

τποηΐαοβα ΔΟΡῚ ΜΙΘρΡΆΓΙΟΙ ραᾶγίθ Ορρ!- 
αστη Ὦος 5ι{π|πῈ 6586, {γα ῬΔΙΒΔΉ185 
Ι1,44.4. 1)᾽νου βιαίου ΒΟΥ ρ γ86 1Π 8}115 
ϑιοουτι5 πο ποθὴ οὐτο.᾽ 5ΟΗΝ, 

πάντες Οτῃ. Υ. 
ἀπῆγε] ἀπῆγον Ἐ. 
τοὺς μὲν] τοὺς Β. 
27. προάστειον] προάστιον Β. ““(]6- 

ΟΠδ5. Ια. νΑ]ΟΚαπατῖι8 δα Ηδϑτοῦο- 
τὴ 8, 28. ΒΟΉΝ. Νίο Ῥαδ]τηθυῖ8 
ατθο. ἀηΐ. Ρ.66 5, θη 11}1ς οἰΓΔΌ 816 Κκ., 
ΠΘα16 ἰΡ86 δ᾽ εὶς, Ο]θοπαβ ΗἩγαμπιρο- 
11418 αἸοιῖ προάστειον, 564 νἹΟΌτΤη [1556 
ἴπ Ηγδιηρο]αγιιτη ν]ο πὰ 60]]]ρῚ1Ὁ οΧ 
ΡΙαύΜον. Ρ.244 Ὁ: Περὶ Κλεωνὰς τῆς 
“γὙαμπόλιδος. Οὐ ἰδιηθη βοτὶ ροΐοϑέ 
αὖ Ὑαμπολίτιδος 5ΒοΥΙρΒοΓ. 

κατέβαλε] κατέβαλλε (ὐὕ. κατέλαβε 
ΒΒ. ϑ8εα νυϊραΐατη ἸΘοοποπη ἀθἔθηα!ῦ 
Ἰοσιβ ἸΙΟΟΟΥ 15, 57: Ἰάσων ὁ Φε- 
ρῶν τύραννος---ἐστράτευσεν εἰς τὴν 
Λοκρίδα, καὶ τὴν μὲν ἩἫράκλειαν τὴν 
ἐν Τραχινίᾳ διὰ προδοσίας ἑλὼν ἀνά- 

στατον ἐποίησε, καὶ τὴν χώραν Οἰταίοις 
καὶ Μηλιεῦσιν ἐδωρήσατο. μετὰ δὲ 
ταῦτα ἐπὶ τὴν Περραιβίαν ἐπιζεύξας, 
τῶν πόλεων τὰς μὲν λόγοις φιλανθρώ- 
ποις προσηγάγετο, τὰς δὲ διὰ βίας 
ἐχειρώσατο. ἈΑΔαϊῦ ορ685 οὖ νΊγῈ5 δ] 8 
Ρδαϊδίτη δοΐαβ βιιβρθοΐαβ πάρι γ]- 
585. 1586 ΓΠΘ5584}15, [6] η66 «. 6ο. 
Φαβοόπθη ἸΠΠΡΟΥτη (ἀγϑθοῖθθ ΔΠΪΤηῸ 
σοποσρύσχῃ ἀρὶΐαββ ἰγααϊ, δαοίουϊζα- 
[ΘΠ 116 ΒΌΠΊΤηΔΙ Ὀ6]1}1 σοΥΘ ΠΠἸ δἃο66- 
ΡΪ5886 ἃ ΤΏ 6584118 ; ἰἀπάθχιη 40]088 ο6- 
αἰβιιτη [α͵886. ΕΡΡογι8 βαρίθιῃῃ 11- 
ψΘΠ65 ἴῃ Πυ}115 ο85 618. ρ]ου τη ΘΟὨἾ- 
γΆ586 ὑγδα 1; 811 ἃ ῬΟΙγάΟΥΟ ἔγαίγα 
οσοίβατῃ νο]αοτιιηῦ. Ηποῦυβααα Π)10- 
ἄοτιβ. 5ΟῊΝ, Αρυᾶ αὔτ 1]. ἀνα- 
ζεύξας. 
Ἡρακλεωτῶν Β.Ὦ.Υ. (ὐεἴοτ! Ἥρα- 

κλειωτῶν. ᾿ 
δύναμιν] Πλέίοποηι, αὐ ΠΟ. 2, 7 ἴῃ. 
εἴργοιεν] εἴργειεν Ε, 

ποι Βοίῃϊαβ. [ΔὈΥΪ που. 
28. Θετταλίαν] Θεσσαλίαν Β.Ὁ.})., 

εἰ Θεσσαλῶν Α.Β.(,}.Ε., εἴ 2ο. Θεσ- 
σαλοῖς Β.Ο.).Ε.Ε΄,, οὐ 25» Β.}0. 

Θετταλῶν] τῶν Θετταλῶν Υ. 



Α.Ο. 20 τῶν καθ᾽ αὑτὸν τῷ μηδ᾽ ὑφ᾽ ἑνὸς εὐκαταφρόνητος εἶναι. ἐπιόν-- [29] 
370. 

40 παρήγγειλε δὲ καὶ ὡς στρατευσομένοις εἰς τὸν περὶ τὰ [[ύθια [30] 

δῷ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΝ ΗΙΞΤ. 68. 

διὰ τὸ μισθοφόρους πολλοὺς τρέφειν περὶ αὑτὸν καὶ πεζοὺς 
ὌΠ ,ὔ Α ,ὔ ᾿ ; ς “ἃ ’ Ἄν. Ὁ 

και (ππεᾶας. καὶ τουτοὺυς εκπεπονήμενους ὡς αν κρατιστοι εἶεν 

“᾿ ι ; Α ᾿ Ν 7 Α Α κ ΕΣ Φ 
ἔτι δὲ μείζων καὶ διὰ τὸ συμμάχους πολλοὺς τοὺς μεν ἤδη εἶναι 

αὐτῷ, τοὺς δὲ καὶ ἔτι βούλεσθαι γίγνεσθαι. μέγιστος δ᾽ ἣν 

- ΄- ὯΝ 

τῶν δὲ [Πυθίων παρήγγειλε μὲν ταῖς πόλεσι βοῦς καὶ οἷς καὶ 
χ δ ἐκ , ες ς ᾿ ’ τ δ ἋἊὮ 

αιγας καιυς παρασκευάζεσθαι ως εἰς Τὴν θυσίαν και ἔφασαν 

᾿ , « 4 ’ ᾽ ’ ’ “ 

πάνυ μετρίως ἑκάστη πόλει ἐπαγγελλομένων γενέσθαι βοῦς 
, Ν κ » “ἃ 

μὲν οὐκ ἐλάττους χιλίων, τὰ δὲ ἄλλα βοσκήματα πλείω ἢ 
’ὔ 9 ’ὔ Α Α ,ὔ “ ’ 

μυρια. ἐκήρυξε δὲ καὶ νικητήριον χρυσουν στέφανον ἔσεσθαι, 
6 “ ΄ “- ς ’ “ - χω Φ.8 

ἥτις τῶν πόλεων βοῦν ἡγεμόνα καλλιστον τῷ θεῷ θρέψειε. 

ὄνον Θετταλοῖς παρασκευάζεσθαι" διενοεῖτο γὰρ, ὡς ἔφασαν Χρ β 78, ᾽ 
Ἁ δ ἤ “ “ ν Ἁ 2 “ Φ.ῸΝ ’ 

καὶ τὴν πανήγυριν τῷ θεῷ καὶ τοὺς ἀγῶνας αὐτὸς διατιθέναι. 
Α ’ ““ “ ᾿ , Α “ Ψ Α 

περί μέντοι τῶν ἱερῶν χρημάτων ὅπως μὲν διενοεῖτο ἔτι καὶ 

νῦν ἄδηλον" λέγεται δὲ ἐπερομένων τῶν Δελφῶν τί χρὴ ποιεῖν, 
“ἈΝ ’ ΤΩΝ “ “- ; ᾿] ’ Ἁ Ἁ 

ἐὰν λαμβανη τῶν τοῦ θεοῦ χρημάτων, ἀποκρίνασθαι τὸν θεὸν 
΄' ζχυ - Ν ΄ι 

ὅτι αὐτῷ μελήσει. ὁ δ᾽ οὖν ἀνὴρ τηλικοῦτος ὧν καὶ τοσαῦτα [31]} 

αὑτὸν] αὐτὸν Β.}). ΑἸΙά. 
μέγιστος δ᾽ ἦν τῶν καθ᾽ αὑτὸν, τῷ--- 

εἶναι) Ναυϊραία ἀἸδιϊποοπο ροβῦ αὑτὸν 
ΒΕ] αΐα, ΑΝ δἰβκῖπιβ Ἰοσιπ [ἴα ἸηΐογρτΘ- 
ἰδηππη σρηβυῦ: ὦ ΠΘηΝ6 8. ΟΥ̓ ΜΊη, 
(δῦυθ ϑογιηι, φιυῦὶ 6715 ηιρογῖο οϑϑθηΐ 
δι )θοὐ) {ινῖ5586 οοηέθηνίηι. Αἴ πος 
εβϑοί τῶν ὑφ᾽ αὑτὸν ν6] ἀμφ᾽ αὑτὸν, 
ΠΟ καθ᾽ αὑτόν. Ἰ)εἸπαθ νευρα μηδ᾽ 
ὑφ᾽ ἑνὸς εὐκαταφρόνητος εἶναι βἰρη]ῇ- 
οαῃΐ ΟΠ τι8 51 [ΘΠΊΡΟΥῚΒ Εἰνηδί!- 
Ὀπ5. οὖ Ποπηηῖθιι8 {ἰπηθη τη [{118868. 
5ΟΗΝ. 

29. δὶς καὶ αἶγας καὶ ὗς παρασκευά- 
ἔεσθαι Β.1). ἘΠῚ. Ν. οἵ, οπιῖβ80 καὶ 
δηΐθ αἶγας, Ε. (ὐθίο] καὶ ὄϊς τρέφειν 
καὶ αἶγας καὶ ὗς καὶ παρασκευάζεσθαι. 

βοῦν ἡγεμόνα] ἴπβογ. Π6]ρΡ!. δρυὰ 
ΒοροκΚΉ. νο]. 1, Ρ. 807. 32: Τοῦ βοὸς 
τιμὰ τοῦ ἥρωος ἑκατὸν στατῆρες Αἰγι- 
ναῖοι, οοηΐονί Ηδβιιθ ΓΠ65. δίθρῃ. 
ν. Βοῦς. 

30. εἰς τὸν περὶ τὰ Πύθια χρόνον] 
θηΐθηία ΠΟΙΠῚ νουθόσιη, 46 πᾶ 
αἰβραΐατιιηῦ Αγηοϊάσβ δά Τμπογά. 
νΟΪ]. 2, Ῥ.- 457. ΟἸηΐοπυβ Ε, Η. νοὶ]. 2, 
Ρ. 251. 66. (ογῦ,, ΠΟ 11 6886 ροΐθδί 
αάδτη οδαἀϊοίτιη ἔ]18586 ΓΉΘ558}15 τὶ ρὰ- 
Τα] οββθηΐῦ βχρϑα!οηὶ βιιβοϊρίθπαθ δα 

[ΘΠΊριι8 οἰτοα ΡυΓΠΐα, ααιδο δοία ἔπι1556 
οἶγοα Απρτιβῦ! ᾿ηἸτΠπιπὶ σΟΠ] οὶ: τού. 
Η!8ΐ. νο]. το, Ρ. 266. 

περὶ τὰ Πύθια] ΄ῖΊο (Ἶγγ85. Οὐ. 8, 
Ῥ. 28ο: Οὐχ ὅταν ᾿Ηλεῖοι προείπωσιν 
ἢ Κορίνθιοι ἢ τὸ κοινὸν τῶν Θετταλῶν. 
ὉὈῚ Ν᾽ α]θϑῖαβ Επηθηααδΐ. Ρ. 51. τποηθὲ 
εχ Ρῃηοβίγαϊο ΤΏ Θϑβαὶοβ απ Ῥυ 115 
ΡΥξΘβθάϊθθθ, δα ἴῃ για ἈΑΡο]]Ο 
4, 83. οβῇ : Οἱ Θετταλοὶ ᾿Αμφικτυονικὰ 
πράττουσι. Ιάφτῃ δι. ὅΟΡἢ. 2, 27, 2. 
{8 10 ἀρπα ΠΏ ΘΒ8105 τηρη τη {1588 
ΠΟΠΟΓΘΠῚ ΡΥΓΠ115 ν 6] ΒΘΙη6] ὈΥϑο 1586, 
Ιάψαθ Θχθρίο ΗἸρροάτχοιαι οοπῆτγ- 
τηδῖ. ιαρίμαν ρα, ΓΒ ἀπ 6Χ 
60 ἰπ46 ἰϑηροῦθ ἂρια ΤΠ ββαὶοβ ἔὰ- 
1886, σιοα ΧοΠοΡΒοη ἢ. ]. τηριπογαδῦ. 
5ΟΗΝ, ὐΟοηῖ. Βοροκῇ. Οοτρ. [πβοσ, 
νΟ]. 1, Ρ. 861ι Β. 

αὐτὸς] αὐτῷ Δ.Ο. ΑἸά., οογτροηίθ 1. 
λέγεται δὲ ΒΟ. ἘΕῚ1Ν. Οὐεἰουὶ 

λέγεται γάρ. 
αγέα “Ἴ1ὴ αυϊθαβάδπι τηδητι- 

ΒΟΓΙΡΟΒ. ΠΡ τὶ5 ἀδελφῶν 160] ἃπποίαϊ 
Βίθρμδηυ8 δα 7, 1, 27. δὶς Β. 

αὐτῷ μελήσει] ΗἰἸβιοτίατη Ιεροα δἀρυὰᾶ 
δυϊάαιῃ 810 νοοϊθὰβ ἐμοὶ μελήσει. 
Ῥαιϊο αἴνουβα Ἰορὶ αν ἴῃ οοάϊοο ΒΙΡ0]. 
Οοἰβ! πάη Ρ. ύοο. 5ΟΗΝ, 



ΤΡ ΙΡΘΆΡΟΙΝ, 989 270. 

- Α , 

καὶ τοιαῦτα διανοούμενος, ἐξέτασιν πεποιηκὼς καὶ δοκιμασίαν 
“ ’ « ΄σ ιν ’ Α τὸ ’ ΕΣ 

τοῦ Φεραίων ἱππικοῦ, καὶ ἤδη καθήμενος καὶ ἀποκρινόμενος, εἴ 
» 

τις δεόμενός του προσίοι, ὑπὸ νεανίσκων ἑπτὰ προσελθόντων 
’ ’ 

ὡς διαφερομένων τι ἀλλήλοις ἀποσῴφαττεται καὶ κατακόπτεται. 
’ “--͵ “" 

32 βοηθησάντων δὲ ἐρρωμένως τῶν παραγενομένων δορυφόρων, εἰς [232] 
ἽὝΙΜΕ , Ἀς ΤῊ ΄ δ ἢ , .ὦ 

μὲν ἔτι τύπτων τὸν ᾿Ιάσονα λογχὴ πληγειῖς ἀποθνήσκει ἐτερος 
Α ᾿ Ν 

δὲ ἀναβαίνων ἐφ᾽ ἵππον ἐγκαταληφθεὶς καὶ πολλὰ τραύματα 
Α 

λαβὼν ἀπέθανεν: οἱ δ᾽ ἄλλοι ἀναπηδήσαντες ἐπὶ τοὺς παρε- 
Α ς΄ 

σκευασμένους ἵππους ἀπέφυγον" ὅποι δὲ ἀφίκοιντο τῶν “Ἑλλη- 
δ , : “ Ἷ 5» “ - Ν δῃ ΠΕ, 

νίόων πόλεων, εν ταῖς πλείσταις ετιμῶντο. ᾧ και ὁῆλον ἐγένετο 

Κ, 

“ . “ , .«“ ἥν λο Ν ᾿ ’ ’ 
ὅτι ἰσχυρῶς ἔδεισαν οἱ Ελληνες αὐτὸν μὴ τύραννος γένοιτο. 

᾿Αποθανόντος μέντοι ἐκείνου Πολύδωρος ἀδελφὸς αὐτοῦ καὶ 

ΠῸΟολύφρων ταγοὶ κατέστησαν. καὶ ὁ μὲν Πολύδωρος, πορευο- 

μένων ἀμφοτέρων εἰς Λάρισαν, νύκτωρ καθεύδων ἀποθνήσκει 

ϑ4ὑπὸ ΠΠολύφρονος τοῦ ἀδελφοῦ, ὡς ἐδόκει ὁ γὰρ θάνατος αὐ- 
ῳ 5.8 “ἢ Α 9 “᾿, Ἁ ’ὔ ε ’ « 

τοῦ ἐξαπιναῖός τε καὶ οὐκ ἔχων φανερὰν πρόφασιν ἐγένετο. ὁ 

δ᾽ αὖ ΠῸολύφρων ἦρξε μὲν ἐνιαυτὸν, κατεσκευάσατο δὲ τὴν 

ταγείαν τυραννίδι ὁμοίαν. ἔν τε γὰρ Φαρσάλῳ τὸν [Πολυδά- 
Δ... 328 -“- “ 9 Ἁ ἣ ’ 5 Ψ 

μαντα καὶ ἄλλους τῶν πολιτῶν ὀκτὼ τοὺς κρατίστους ἀπεκτει- 

21. Φεραίων] Φερραίων Α.Ο(.Π.11,, 
Φερρέων ὦ. 

ἀποκρινόμενος] ἀποκρινάμενος ἘΒ. 
προσίοι] προσείη Β. προσήοι Ὁ. 
ὑπὸ νεανίσκων] (ὐδιβαπη) ΟΥἹ ΘΠΔΓ- 

ταῦ ν᾽ δ]θυῖβΒ Μαχίτηιβ 9. 1Ο, 2: 1ἃ- 
ΧΙΠ]Ο ὙΠ ΠΔΒΙΔΤΟΠΟ ἃ ααϊ βάδτη [π- 
ψΘΏΙθιι5. ρυ]βαΐπτη 8588 σοηαιιθδίο ρο- 
Τηϊβιῦ τὖ ἀπΐ {ὙἸΟΘη8 8 Δ Π15 δχιρογοῖ 
αἀγδοῆηγαβ, δῦ ἀθηδ5 Ρ]αραβ ΒΙΠΡῚ]5 
πηροπογοῦ. (το ροβίθυουθ νιηαϊοία 
1.580, 41] ψαρυ]ϊανογαηΐ, «ἀβοπθιη ἰη- 
ἰογ δοουαηΐ, ΔΠΙΓΩΙ, ΠΟ ΘΟΓΡΟΙΊΒ, αο- 
Ιοσαθ ρομϑδ τποᾶστὴ ϑιπηδηΐθϑ. 
5ΟΗΝ, 

32. δορυφόρων δοριφόρων ΕἸ. 
ἵππον Α.Β.Ο. ΠΕ ΠΝ. Οείοι 

ἵππου. 
ἀφίκοιντο Β. Οὐείογι ἀφίκοντο. 
γένοιτο] γένηται Ὗ. 
832. Πολύδωρος ἀδελφὸς αὐτοῦ καὶ 

Πολύφρων] Πολύδωρος καὶ Πολύφρων 
ἀδελφοὶ αὐτοῦ Βοίμπ8. ῬΟΪΥΡΏΓΟΠΘΠῚ 
ΟῚ ἔπ1556 ἔγδίγθιη ρ υτη ΠτιΠὴ «[ἈΒΟΠ15 
ΒΒΡΙΟαΓΓ ϑίθνουβ. Η δύ, αυ. Ρ.327,27. 

Λάρισαν Β. Λάρισσαν 1).1. (ΟὐδίοΥ! 
τὴν Λάρισσαν. ““ ΤΑ ΔΠΪ5 2, Ρ. 432. 

Ἐοῖϑὶς. : Μέγας ἦν καὶ ᾿Ιάσων ἐκεῖνος ὃ 
Θετταλὸς καὶ ταῖς παρασκευαῖς καὶ ταῖς 
ἐλπίσι καὶ τῆς τῶν Πυθίων διαθέσεως 
ὠρέγετο" ἀλλ᾽ ὅμως τὰ μὲν πλειόνων, 
ὁ δ᾽ ἔκειτο, καὶ τοσοῦτον ἴσχυσαν ἄν- 
ὃρες ἑπτά. ὉὍὈ1 πλειόνων νἹ[]ΟΒΌΤΙΩ 8115 
ΘΟΥΓΙΡ ΘΠ πΠῈ ΘΟΙμητη6 η60.᾽ 5ΟΗΝ, 

Πολύφρονος] Νοὴ ἃ ῬΟΪΥΡὮΓΟΠΘ, 
560 δὸ ΑἸθχδῃᾶγο {ταΐγθ, νθῆΘ ΠΟ 1η- 
αἰἴῖο νίπο, ἰπίδγομηΐατη Ῥο]γαοχαπ 
{γα ΠιοάοΥ. 15, ότι. Αααϊὶ 1116: 
ΑἸοχδπαάσιιπη ν]ο] πίθου δἴαιιθ ᾿π] δ 
Ἰπηρουατη ΟὈ ΓΙ 1588. ῬΘΥΓ ΔΠΠΟΒ ὑῃ- 
ἀδοῖμῃ, οἵ ἰαπάθιῃ 80 ᾿ᾳνθηϊθιιβ 1 ἀγ]- 
5015 ΠΟΌΠΙΡ5, δαἀνοςοαῖο ΑἸΘΧΘΠΘΙῸΟ, 
Μδοβαοηϊο ταρθ, ΟΡραρπδίμχη ἔμ1586. 
Ῥαΐγαστη ΑἸοχδπατὶ ΡΟΪΥΡΏΓΟΠΕΠῚ ΠΟ- 
τηϊηδαῦ δἀθοαιθ οἰιπΔ ΧΘΠΟΡΒοηΐβδ ἔδοϊΐ 
ΡΙαΐΑτο 5 ἴῃ Ῥεϊοριἄα ὁ. 29. (ὐοηξ, 
Ὑν εββϑιίηρ, δά Ἰ)ιοάογαα Ρ. δο. 
5ΟΗΝ, 

34. δ᾽ αὖ) δ᾽ οὖν Υ. 
ἦρξε] ἦρξαν. 
ἐνιαυτὸν Β.Ο. Ὁ. ΕΝ. Οἴει ἕνα 

ἐνιαυτόν. Μοχ τάγειαν Β. 
Πολυδάμαντα)] ΜιάΘ ΒιρΓᾶ ὁ. 1, 2. 

5ΟΗΝ. 

[33] 

[34] 



ΑιΟ. 25καὶ οὗτος ἀποθνήσκει ὑπ’ ᾿Αλεξάνδρου, ὡς τιμωροῦντος τῷ [35] 
869. 

359- 

984 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΙΒΚ ΗΙΞΤ. 6Β. 

’ “ Α “ 

νεν, ἔκ τε Λαρίσης πολλοὺς φυγάδας ἐποίησε. ταῦτα δὲ ποιῶν 

ΠῸολυδώρῳ καὶ τὴν τυραννίδα καταλύοντος. ἐπεὶ δ᾽ αὐτὸς πα- 

ρέλαβε τὴν ἀρχὴν, χαλεπὸς μὲν Θετταλοῖς ταγὸς ἐγένετο, 

χαλεπὸς δὲ Θηβαίοις καὶ ᾿Αθηναίοις πολέμιος, ἄδικος δὲ ληστὴς 
κ κ »- Α ν “- ἊΣ “ὁ ᾿ ΩΝ 2 

και Κατα γην και Κατα θαλατταν. ΄οιουτος ὧν καὶ αὐσὕτος αὖἂἧ 

Ε] , ᾽ ’ Α ς ᾿ ΄“ “σ ᾿, ἡ δ - 

ἀποθνήσκει, αὐτοχειρίᾳ μὲν ὑπὸ τῶν τῆς γυναικὸς ἀδελφῶν, 

46 βουλὴ δὲ ὑπ᾽ αὐτῆς ἐκείνης. τοῖς τε γὰρ ἀδελφοῖς ἐξήγγειλεν [36] 

ὡς ὁ ᾿Αλέξανδρος ἐπιβουλεύοι αὐτοῖς καὶ ἔκρυψεν αὐτοὺς ἔνδον 

Λαρίσης Β. (ΟὐδΐεΥ! Λαρίσσης, Υ. 
νΘΙῸ ἔν τε Λαρίσσῃ ΡΙῸ ἔκ τε Λαρίσ- 
σης. 

οὗτος] οὕτως Β.. ΡΥ. 
25. παρέλαβε τὴν ἀρχὴν) Ῥαυιβδη]85 

6, 5: ΑἸοχαπάσγυτη ῬὨθγεθαμη ϑοοίαβ- 
ΒΆ Τὴ 6010 σΘρ͵5856 οἰνεβααθ ρδυ πὴ οὁ6- 
οἰ 1556 ρδυ πη νϑ Πα 161586 παιγδΐ : Αὔ- 
τη Σκοτουσσαίοις ἡ συμφορὰ Φρασι- 
κλείδου μὲν ᾿Αθήνησιν ἐγένετο ἄρχον- 
τος, δευτέρᾳ δὲ ᾿Ολυμπιάδι ἐπὶ ταῖς 
ἑκατὸν, ἣν Δάμων Θούριος ἐνίκα τὸ 
δεύτερον, ταύτης ἔτει δευτέρῳ τῆς Ολυμ- 
πιάδος. ἘχρῸ ΑἸΘΧΔΠΟΘΥ ϑαοοθββογαΐ 
γα] ΟἸγτηρΙΔ 418 το2 8. δεαὰ 1)1ο- 
ΔοτΒ 15, 75. αἀοιηαπι ΟἸνΙΩρΡΙ Δα 18 
102, 2. ΘΟηζρΊ5β6 αἱ οἰδάάθιη 1118Π| 
ϑοούαβδβοθ : 86 4αθῃ Ἰοοιτη Υ 6586]- 
ἴηρ᾽. τηδ]ουθῖη Πιοάοτο ἤᾶθπὶ Πα 6η- 
ἄδτη οθηβαϊί. Μεϊδηζῃϊατη ΑἸΘχδηατ 
Δα ]δίουθΏ ΟὈΙΓΘΥ τηθπηογαΐ Ρ]αΐαΙ- 
οὔθ 6 αἸβου τ] 6. ὉΙΏ]ΟΙ οἵ δαυ]αΐ. 
6. 5. 4 ΠΕ] ααοιηοο ρΡουϊοεῖῦ Α16- 
ΧΔΠΘΘΙ ΓΘΒΡΟΠΘΙ586, διὰ τῆς πλευρᾶς 
εἰς τὴν γαστέρα τὴν ἐμὴν πληγείς. 
5ΟΌΗΝ, 

Θετταλοῖς---Θηβαίοις 1)6 δῖδ νά 
αυδ παῖταῦ Ρ]αΐγομ8 ἴῃ Ῥε]οριάα 
6. 26. οἵ 8581.1ᾳ. [ἤδη Μογ. Ρ. 192 Ὁ: 
Ἐπεὶ δ᾽ ᾿Αλέξανδρον τὸν Φεραίων τύ- 
ραννον, πολέμιον ὄντα Θηβαίων, ᾿ΔΑθη- 
ναῖοι φίλον ἐποιήσαντο καὶ σύμμαχον, 
ὑποσχόμενον αὐτοῖς ἡμιωβολίου τὴν 
μνᾶν χρεῶν ὦνιον παρέξειν, ἡμεῖς δ᾽, 
ἔφη ὁ ̓ ΕἘπαμινώνδας οἵ οοἴ. 5ΟΗΝ. 

ταγὸς οτη. Υ. 
᾿Αθηναίοις] Οὐτη Ῥο]ορίάατῃ οαρί- 

ψαΠπὶ ἰδπογοῖ, ἃὉ Αἰπθηϊθηβῖθιιβ ἀπ- 
ΘΘΙὴ ΡβίΠ, τηρΏΟα6 ἴῃ ΠΟΠΟΥΘ ζαϊΐ 
ΔΡτα 608, ἄόπθο σοη μη 6] 1086 οἵ πθ- 
[αυὶθ δὔϊαπη οἰιπΊ 1118 ἈρΡΌΓΟ οΟΡΕΤ, 
ἰεβϑίθ 1)θιηοβϑίμποπθο οοπῖτα Ασὶβίοογαῦ. 
Ρ. 66ο. οἀ. Πεῖδια. Ῥχγῳίογθα Ογο]α- 

αἀδ5 πᾶνῖρτι8 5118 Ἰηΐοβίανιῦ οὐ ΑΥΠ6- 
ΠΙΘΏΒ65 ν]οῦ ῬΓΌΪΟ Πᾶνα]. ὙΙᾶΘ 
Ιϑιοαοτγυτη 15» 95. [96 ϑαάθιῃ ὩδνΔ]1 
Ῥυρημα 1)ομηοβίῃ. Ρ. 1220. ΪΙάβδτῃ ο. 
ῬοΪγο]. Ρ. 1207. διοῃοηΐίθ Μοΐοπο, 
1.. 6. ΟἸγρ. 104, 3: Ὅτι Τῆνος μὲν 
καταληφθεῖσα ὑπ᾽ ᾿Αλεξάνδρου ἐξην- 
δραποδίσθη. Ἰάριη Ρ. 674 λῃστὰς 
ΑἸΘΧΑΠΟΙῚ τηθπηοσαῦ. Οὐοηΐ. 8168. δὰ 
Ηδγροοῖ. Ρ. 5. ῬοΙγθθηὶ θοὸν 6. Ηϊης 
ἀδίποθρβ λῃστὴς κατὰ θάλατταν αἸϊοϊ- 
ἴὰγ. ΘΗΝ. 

θάλατταν) θάλασσαν Β.(.}.. 
αὐτὸς αὖ Β.1. (ὐείετ] αὐτός. 
τῆς γυναικὸς) ὕχογ ζαϊ ΤΉΘΡΘ, Π]1ἃ 

Φἀ 5015, δοίΐοσα Ρ]αΐαγομο ἴῃ Ρεϊο- 
ὈΙάα ς. 28. Θήβην ποιηϊπαῦ αοαᾷθ 
ΘΕΥΘηθ5 0. Θίοθοοὶ ϑθσιη. 7, Ρ. 91. 
δ ᾶθθ ἰδοῖα ἔπ ΟἸγΙηρ Δα ]5 το. 
ΔΏΠΟ α.ΔΙΟ : ου͵ὰ8 6χ Αὐ]βίοίβ]β τηθ- 
τη ΟἼσοτο ἀθ ΠΝ ΠΔΙΟΠΘ 1, 25. 
5ΟΗΝ. 

36. ἐξήγγειλεν] ἐξήγγελεν Οὐ. ““Η15- 
ΤΟΥΔ ΠῚ ΘΔ 6ΠῚ ΠδΙχδΐ, ἴῃ Ῥδιοὶβ δὲ 
ῬΑΥΨῚ τηοιηθηῦ! τΟῦπ85 ᾿ἰοθῦ ναγὶθί, 
ΡΙα ΔΤ πι5 Ἰη ῬΕΙΟΡ. α. 325. [ηϑῆραία 
ῬΓΙητΠΔ 8 Ροϊοριάα οαρῦϊνο οἵ {πη Θ 5 
ΤΠ] ΟΥ̓] ἀΐθπῃ οὖ ρου Πάτα ουτη 
ταῖσι θ5 ΤΊΒΙΡΏΟπο, Ῥυύμοϊδο οὐ [Υ- 
ΘΟΡΏΤΟΠΘ ΘΟΠΒ1Π1ὰ οὩΡ 418 [οι πα 88 
ΘΟ πηϊοαῦ αἴηιιθ οΥΙΠδῦ ; ̓Π516189 
ἰδτλθη {ταί θτι5 βίγιοίαβ Ππρθηΐθιη 
ΠΟῊ ἴδοϊῦ Ῥ]αΐαγ 8, ααὶ δα παθ 8ο- 
σαγαί!5 τϑῖὰ ηαγγαῖ.᾽" 5ΟΗΝ, 

ὁ δηΐίθ ᾿Αλέξανδρος οπχ. Ὦ. ΑἸὰά,, 
οουτισθηίθ 1. 

ἐπιβουλεύοι Β..Π.ν. Οὐεΐοτειϊ ἐπι- 
βουλεύει. 

ἔνδον ὄντας ροβϑύ ἡμέραν φῬοηὶϊϊ Ὁ. 
ἔκρυψεν---ἔνδον] ῬΡ]αΐατοῆ. : Πλη- 

σίον ἐν οἴκῳ τινὶ κεκρυμμένους, 6Χχ 40 
Ῥτγοίδοι! ῬῸῚ βοάϊαὰβ ἀβδοθπαπηΐ ἴῃ α0- 
τητπὰ ΑἸθχαπασι. 5ΟῊΝ, 

ΑΓ ΟΣ. 



1718.Ὁ1. ΟΑΡΙ͂Λ. 985 369. 
Ἁ 

ὄντας ὅλην τὴν ἡμέραν, καὶ δεξαμένη μεθύοντα τὸν ᾿Αλέξαν- 
᾿ Α ’ ς ; ,ὔ ΠΉΜ } δὲ , 

δρον, ἐπεὶ κατεκοίμισεν, ὁ μὲν λύχνος ἐκάετο, τὸ δὲ ξίφος 
4 “- ΕΣ, ε 51 '᾽ν Ε] “- " ’ 4“ δὰ ἈΝ 

αὐτοῦ ἐξήνεγκεν. ὡς δ᾽ ἤσθετο ὀκνοῦντας εἰσιέναι ἐπὶ τὸν 
- ἃ “ ᾿Αλέξανδρον τοὺς ἀδελφοὺς, εἶπεν ὡς εἰ μὴ ἤδη πράξοιεν, ἐξε-: 

“- .] ’ ς ᾽ Ν᾿ ᾽ ’ κ ᾿ ᾽ 

γερεῖ αὐτόν. ὡς δ᾽ εἰσῆλθον, ἐπισπάσασα τὴν θύραν εἴχετο 
“ ’ ΄ 

37 τοῦ ῥόπτρου, ἕως ἀπέθανεν ὁ ἀνήρ. ἡ δὲ ἔχθρα λέγεται αὐτῇ [37] 
Ν Ν 5 ’ ε ᾿ ,ὔ ς ᾽ Ν ἔὸ ᾿ ς 

πρὸς τὸν ἄνδρα γενέσθαι ὑπὸ μέν τινων ὡς ἐπεὶ ἔδησε τὰ ἑαυ- 
»" Ἁ 

τοῦ παιδικὰ ὁ ᾿Αλέξανδρος, νεανίσκον ὄντα καλὸν, δεηθείσης 
Φ' ζὰς ΄- » Α » Α ς Ἷ ε' ε δέ ς 9 Α 

αὐτῆς λῦσαι ἐξαγαγὼν αὐτὸν ἀπέσῳφαξεν᾽ οἱ δέ τινες ὡς ἐπεὶ 
ὃ 5, ὦ ἐδ Ε δι νᾷ 9 ΄ ἰν ᾿ 3 Θή 

παῖδες αὐτῷ οὐκ ἐγίγνοντο ἐκ ταύτης, ὅτι πέμπων εἰς Θήβας 
᾽ “- ᾿ Ν Φ , ΄- 

ἐμνήστευε τὴν ᾿Ιάσονος γυναῖκα λαβεῖν. τὰ μὲν οὖν αἴτια τῆς 
3 “΄ ςε Ἁ “᾿-. Ἁ »“΄ ’ εἰ ΄-" δὲ “Ἂ 

ἐπιβουλῆς ὑπὸ τῆς γυναικὸς οὕτω λέγεται τῶν θεὲ ταῦτα πρα- 
, ᾿ ξάντων ἄχρι οὗ ὅδε ὁ λόγος ἐγράφετο Τισίφονος πρεσβύτατος 

“ἃ “ ΄“-“Ἅ ω 

ὧν τῶν ἀδελφῶν τὴν ἀρχὴν εἶχε. 

κατεκοίμισεν] κατεκοίμησεν Α.Ο. 
πράξοιεν Β. (Οὐρίετὶ πράξαιεν. 
ξίφος αὐτοῦ} Ῥ]αΐΑγο ἢ : Καὶ κα- 

θελοῦσα τὸ ξίφος ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς 
κρεμάμενον, σημεῖον εἶναι τοῦ: κατέχε- 
σθαι τὸν ἄνδρα καὶ καθεύδειν ἔδειξεν. 
Ιπ το] π18 ὨΪΠ1] νατγϊαΐ, πἰδὶ χαρὰ 
ῥόπτρου ᾿ναπα πηρηηηϊξ. 5ΟΗΝ. 

ῥοπάλου)] Μοτο ῥόπαλον Ὦ. 1]. ν]αε- 
[ΙΓ 6888 46 Π| αποα ῥόπτρον, τὸ ἐπί- 
σπαστρον τῆς θύρας ἀρ Ἠ  ΒΥΟἢ ΠῚ, 
οὐ τὸ ἐπικροῦον τὴν θύραν ἀρτια Ρο]- 
Ἰσθη 1Ο, 22. Ριθφίεγθα ἨἩθβυ 8 
εὐ Ηδιροογδαῖιο Ἰηἰουργείδηΐι κρίκον 
τῆς θύρας. Ἡϊης εοΠπο! ραΐας Μογιιβ 
6586 ῥόπτρον ΔΗ] ἔεγγευτη, δα- 
ἤχιιπι ψα]νβ, απὸ οὖ ἔογο8. αἰζγδῃδη- 
ἴὰὙ, συ]αδαθ. ΟρΘ οἰϊατ) Ραϊβθίμγ. 
Οείοσιιη Ηδυροογαῖίο εχ βοχίο Χε- 
ΠΟΡΠΟΙΌ8Β ΤῸ δου. νοοῖ] 
ῥόπτρον ; Ἰίαατια Ο]] πὶ 5ῖπ6 ἀπθ]ο 1ες- 
ὰτη ἢ. 1. {πἰΐ ἴα, αὐ σοπηβοῖ δα τη 
ΜΔΙοΚοπαιὶαβ δὰ Ἠρογοδοίπμῃ ὅ, 91. 
ααϊ ἀοουϊ ῥόπτρον, απο ΒΟΠΟ]]αβίθβ 
ΤυσΙρΙ 15 ἩΙΡΡοΙ γε 1172. ᾿Ἰπίογργεία- 
ἴα, αὖ ΤΟΙ] αὶ, τὸ ἐπίσπαστρον, 6556 
ΤΩΔΥΘΆ] πὶ δῆτ. ΘΟῊΝ, Ῥόπτρου 
τϑϑύμι] 6χ τηᾶγρ'. Εὶ 

ἕως] ἔως ἂν Υ. 
47. αὐτῇ] αὐτὴ Β. 
ἄνδρα Β.Ο..Ε. ἘΠ. Οείογι ᾿Αλέ- 

ξανδρον. 
παιδικὰ) Ῥ] αἴδτολιιβ ΡΕ]ορ!ά. ο. 28. 

Ὧ6 ΑἸδχαηᾶτο: Καὶ τὸν νεώτατον τῶν 

αὐτῆς (ΤΠ 6:6) ἀδελφῶν παιδικὰ πε- 
ποιημένον. Ολπὶ 51 ἔπἰΐ ΡΙΓΠΟΙΪδιι8 να] 
Ῥνίῃοϊαιιβ, ταίο Δρραγθῦ οαν Θυτη 
Πυιοάογιιβ ᾿ηΐο Ἰη θυ [ϑοΐοσθϑ ΑἸθχϑη- 
αΥἹ παπα ποιηϊηδνοσῖῦ. Ρ]αίδγο 5 
Απηδίου. Ρ. 768 Εἰ, Ρυιποϊαστη Α16- 
ΧΘΠΟΙῚ Διηδϑιθτη οὖ ΟΟΟΙΒΟΙΈΠ ψοσϑῦ. 
Ατιβίοίθθβ ἈΠοίου. 3, 9.9 7: Καὶ ὃ εἰς 
Πειθόλαόν τις εἶπε καὶ Λυκόφρονα ἐν 
τῷ δικαστηρίῳ Οὗτοι δ᾽ ὑμᾶς οἴκοι 
μένοντες ἐπώλουν, ἐλθόντες δ᾽ ὡς ὑμᾶς 
ἐώνηνται. οτη ἸΟΘῸΠῚ 81185 ΟὈΒΟΌΓ ΙΗ 
πο ΡΥ 616 Βαβρίοου. ὅΟΗΝ, 

ἐμνήστευε] ἐμνηστεύετο ἡ. “ (Ι- 
ΠΘΙῸ ΟΠῆο. 2, 7: ΑΌ θὲ δϑύ θῃ]ΠῈῚ 1086 
ΡΓΟΡίδι. Ρ6]]Π]οαῦτιβ ΒΌΒΡΙΟΙΟΠ ΘΙ Ἰηΐου- 
ἔβοῖαβ. Οταϊπθιη οςρα]8 ραίγαῦϊδο Π8Γ- 
Τα δἰϊατη να} [015 ν. 222. (ὐδίὅ- 
ΓΤ ῬΔΙΟι1]845 σοιηϊπαΐαβ ὡς οὐ ὅτι 
ΒΈΘΡ6 18 ροΟΒΙ[α8 ΓΘΡΟΓΙΓῚ 1η ΠΌΤ] Χο- 
ΠΟΡΠΟΙ 5 δαπηοπαΐ δὰ ἢ. 1. [μβοη- 
οΪαν.. Ὑιάδ 6, κε, 12. ΒΟῊΝ. Ὅτι 
γτϑρϑύξψατῃ ν. Απδῦ. 5, 6, 19; 7» 4» 5. 

λαβεῖν ϑορμδαπιιβ. [ΔΌΥ] ἀναλα- 
βεῖν. 

ἄχρι Β. Οὐδίευὶ ἄχρις. 
ὅδε ὁ λόγος] ὁ λόγος ὅδε (Ὁ. 
Τισίφονος) Τισίφωνος Α.Ο.Ε, ΑἸα., 

Ὠϊς οἵ ς. 5,1. “ΤΆΘΌΘη ἀου ΔΙ] Ια 
γΘΕΙ 1586, Δα βοῖῦο ΠΟΙΏΙΠΘ θη {γαίγθ 
ΤΊΒΙΡΒΟΙΟ, οβίασαγ Οὐηοη Ναγταΐ. 50. 
Πιοάοτιβ τό, 14. ἔγαῖγοβ ἄποβ, ἢ γοο- 
ΡΒΓΌΠΘΙη οὗ ΓΤ ΊΒΙΡΠΟπ στη, 80105 ΠΟΙῊΪ- 
παΐ, ΘΟΒ6 16 Δ 61 ΟΡΘΙΠΘΓΟΘΗΔΙΊΟΙΊΙΠῚ 

σοὺ 



Ἄ-Ὸ. 
370. 

2 λοιντοὸ τῆς εἰρήνης μετέχειν ἣν βασιλεὺς κατέπεμψεν. ἐπεὶ δὲ [2] 

3 Τριφυλίους" σφετέρας γὰρ εἶναι ταύτας τὰς πόλεις, οἱ δ᾽ [3] 

986 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒΚ ἩΙΒ5Τ, 6Η. 

ΚΕΦ. ἘΠ. 
Α 

Καὶ τὰ μὲν Θετταλικὰ, ὅσα περὶ ᾿Ιάσονα ἐπράχθη καὶ μετὰ 

τὸν ἐκείνου θάνατον μέχρι τῆς Τισιφόνου ἀρχῆς δεδήλωται" 

νῦν δ᾽ ἐπάνειμι ἔνθεν ἐπὶ ταῦτα ἐξέβην. ἐπεὶ γὰρ ᾿Αρχίδαμος 
3 ΄σ ὌΝ “ ᾽ ς ’ Ἁ Υ̓͂ ᾿ 

εκ τῆς επί Λεῦκτρα βοηθείας ἀπήγαγε τὸ στράτευμα, ἐνθυμη- 

θέντες οἱ ᾿Αθηναῖοι ὅτι οἱ Πελοποννήσιοι ἔτι οἴονται χρῆναι 
- ’ὔ ε ’ Γ Α 

ἀκολουθεῖν καὶ οὔπω διακέοιντο οἱ Λακεδαιμόνιοι ὥσπερ τοὺς 
’ Ν ’ Φ“ ’ 

᾿Αθηναίους διέθεσαν, μεταπέμπονται τὰς πόλεις ὅσαι βού- 

σι. ’ τ ν᾿ ΄΄ “- ’; 

συνῆλθον, δόγμα ἐποιήσαντο μετὰ τῶν κοινωνεῖν βουλομένων 
Ἁ ΄-“. .“- -“ Α εἶ 

ὀμόσαι τόνδε τὸν ὅρκον. ᾿Εἱμμενῶ ταῖς σπονδαῖς ἃς βασιλεὺς 
᾿ »-» ’ γεν ΠΣ ’ κ “ 

κατέπεμψε καὶ τοῖς ψηφίσμασι τοῖς ᾿Αθηναίων καὶ τῶν συμ- 
’ Ἁ ’ ’ 9 Ι ’ “ 3 “ 

μαχῶν. ἐὰν δέ (αἰ ἀν στρατευη εστι τινα πολιν τῶν ομοσασῶωῶν 

3 ᾿ 
τόνδε τὸν ὅρκον, βοηθήσω παντὶ σθένει. οἱ μὲν οὖν ἄλλοι 

πάντες ἔχαιρον τῷ ὅρκῳ ᾿Ηλεῖοι δὲ ἀντέλεγον ὡς οὐ δέοι 

αὐτονόμους ποιεῖν οὔτε Μαργανέας οὔτε Σκιλλουντίους οὔτε 

Ἁ « 

και οι ᾿Αθηναῖοι ἄλλοι ψηφισάμενοι, ὥσπερ βασιλεὺς 
ν᾿, ᾽ , 3 ε ᾿ Χ ᾿ , 
ἔγραψεν, αυὐυτονομοὺυς εἰναι ομοιὼς Και μικρας και μεγάλας 

ταὶ πδατα ΡΥ ποΙραύτπα νἱ ΟὈ  Π11888 αἷΐ. 
ΟἸσοοτο α(θ Ἰπνθηΐ. 2, 49. 4 ΤΏΡ: 
“«Ἡξος ΒΙ]ιατη βιιαπ), αΘτὴ 6Χ ἰὐΥΓΆ ΠΟ 
Βαρθθαΐ, 5101 1ῃ ῬΥΘΘΙΩΙ ΙοοῸ ἀδροϑβοϊί. 
ϑαηΐ ααἱ οχ Ἰθρα Ῥαθγατη ΟΟΟΙΙ α1- 
οαπῦ οροτγίθγθ." Αἴηυϊ Χϑπορθοη 
ποραῦ οχ ΤΠποῦ6. ΠΠΡΘΓΟΒ ῬΓΟΟΥΘΆΒΒΘ 
ΑἸοχαμάγατσῃ." 5ΟΗΝ, 

1. Τισιφόνου Β.1).1. (Οὐδἴοι! τοῦ Τι- 
σιφόνου. 

ἐπάνειμι] Ἀεαϊξ δα οΥαΙΠΘπῚ Τουτὶ 
ΒΌΡΓΑ ὁ. 45 26. Θχούβιαιῃ. 5ΟΗΝ, 

βοηθείας Βοιωτίας Α.Ο.Ε.Ε, ΑἸΑ., 
οοΥτσοηίθ 1. 

ἔτι οἴονται] οἴονται Υ. 
ὠδρννὰ ΤμΔοθαἀφυηοηΐο8. 866] : 

ΠΟΙ δηΐ ἃ 1,ΔΟΘφοπ 15 ἀἰθβοῖβο Υ, 
5115. σΖαΙΡΡΘ. Ορὶριι5. οὐ νισῖθυβ αἰἢι- 
ἀθπίθβ. [τὰ αὐ!άθη Μοῦιβ. Ἐαυϊ- 
ἄθιη [θη 816 ρούιι8. ΒΙ ΠῚ Ρ]]ΟΙ ΘΙ ἴ- 
Τ0ΠΠρΡῸ : ῬΘΙΟΡΟΠΉΘ68108, Ποηαπτὰ 8818 
᾿ρβοσιιτη νι θτι5 σοηαρηΐθβ, δα ἰτη- 
ΡουαπῚ Ραγαΐοβ 6886, 81 418. 86 1118 
ἀπιοθιὴ ρυθθαῦ. [πᾷ Αἰπμθηϊθηβίθτα 

ΒΡ65. ἴδ0116. 586 ᾿πηρϑίμας 08. 6888. 80 
118. τὖ 8586 Βυδιησιιθ διιοίογι[αἴθτη 56- 
ααδηΐαγ,. Οποα ζαοίπμη οἰϊαη 6586 
νἱα65. ΒΟΉΝ. 

οὔπω] οὕτω Α.Ο.Ε. ΑἸΙΑ,, φοΥτῖ- 
σϑηΐο 1. 

βούλοιντο Β.1. (Οὐδίετ! βούλονται. 
εἰρήνης] Ῥαοὶβ Αηίδ]οϊάεθ, Ὑ]α6 5, 

1, 28 βεᾳᾷβ. ὅΟΗΝ, 
2. τοῖς ᾿Αθηναίων Β)., ἴῃ 400 οἴϊδτῃ 

ΒΘ]ΠΘη5 τῶν ὈΓ. ἔαϊ τοῖς, τιπθ τῶν 
αούατη ῬΑ] Π]ΙΟΥῚ αἰγατηθηΐο οὗ τθοθῃ- 
ὉΟΥῚ ξουΐαββθ τῆδηιι. (Οὐδίθαϊ τῶν ᾿Αθη- 
ναίων. 

στρατεύῃ Β..Ε.Ε.1.. Ομ ίἰοτὶ 
στρατεύηται. 

ὀμοσασῶν] ὀμοσάντων Ἐ, 
Μαργανέας] [ΔΌτὶ Μαργανεῖς. Υ', δ 

δι 2..86. 
Σκιλλουντίους] Σκιλλουτίους μοΐϊτι8 

ααδιῃ Σκιλλοντίους Β. “6 δ86}- 
Ἰαηΐθ οοηΐοσ αϊοία ἴῃ Εριτηθο δᾶ 
ΑΠΔΌΔΒΙΗ. 5» 3, ὃ. 5ΟΌΗΝ, 

Τριφυλλίους Α.0,1).Ε.. 

Α.6. 
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; 5 ’ Α ε ἈΝ κ ΝΠ “« Α ,ὔ 

πόλεις, ἐξέπεμψαν τοὺς ὁρκωτας, καὶ εκελευσαν τὰ μέγιστα 
, ᾽ Μνν ’, ε “-“ " 9 ’ κ 

τεληῆ ἐν εκάστὴ πόλει ορκῶσαι. καὶ ὥμοσαν πάντες πλὴν 

Ἠλείων. 
3 Ω ; Ἀ - ς ἥκ δ. ἢ ’ 
Ἐξ ὧν δὴ καὶ οἱ Μαντινεῖς, ὡς ἤδη αὐτόνομοι παντά- 

» ΄-ι ’; ’ Α 9 , ’ ’;᾽ 

πασιν ὄντες, συνῆλθὸν τε πάντες καὶ ἐψηφίσαντο μίαν πο- 

3. ὁρκωτὰς]) Π.οΙΟΒΙΏΘΠ65 15 αἰχὶΐ 
ὁρκίζειν τινὰ, ΓΘ] αγΆ Π0 Δα!ροΓα 8]1- 
αάθση, 46 Οὐτόπα Ρ. 225. δὲ οοῃίγα 
Αὐδίοογαΐοιη Ὁ. 678. ὥριηβὶ ἐξορκί- 
ζειν Θοαθπλ βθῆβιι αἰχ!, οοηίτα Οο- 
ΠΟΠΘΠῚ Ρ. 1205. δΒεθρίιι8 ἐξορκοῦν, 
πο ἀπῖοθ ρτοραθαΐ δ αἰθβϑῖτβ δὰ 
ΔΥΡΟΟΥαΐ. Ρ. 121. Ζ βοῃη65 ἐξορ- 

κίζειν αἰχὶξ Ρ. 20. οα. Βεῖβκ. 5ΟΗΝ, 
Ψ, δὰ ΤῊ65. Βίθρῃβηί. 

Μαντινεῖς] Ητιπο Ἰοσυτη τπιϑαπ6 δὰ 
δ. 22. Ῥᾶι]0 δοσιγαίπιιβ ΘΧΡ] ΘΔ Πα τιπ 
Ῥαΐο, δ σϑυτπη ὮΙ ΠΑΥΤαίδ Τὴ ΟΥΙΡῚ- 
ΘΠ οὗ σδιι88Π} Ρδι1]0 Δ] {}π| τορθίθη- 
ἄδτη, 4110 Π16]1π8 Ἰδοΐουθϑ Χθπορθοη- 
[18 ΠΔΥΓΔΙΙΟΠΘΙη ΙΠ{6]]Π]σαηΐ, Ο8ΠῚ 
ῬΟΒΕΓΘΙΩΙΙ5 ΘὔΙα τ ἸΠΕΘΓΡΥΘΒ. Η]ΔΠ6 Π6- 
σἹεχιῖ. Ῥοβῦ νἹἱοίουϊαιη [ΘΟ Ὑ]ΟΆΤΩ, 
αὰὰ ἔτγαοίοο ᾿ιΔΟΘ δ ΠΠΟΠΙΟΤΊΠ ΥἹΓῸΒ 
σΟΠοΟΙαογαηΐ, Βα 10 οορὶς Αγοδάθβ 11- 
Βογίδί!β σα ββθη δε Ππθηθοατθ σαρ]- 
αἰΐαβ ; αἸνογβίαιιθ δαοίουθβ {που ηΐ, 
αυἱϊ ΡΕΥβιι 6. 118 νο]θθδηΐ αὖ ἴῃ 50- 
οἰθίαϊθπη ὉΠδΙη ΟἸΠΠ65 ΠΟΙΓθηΐ ΘΟη81- 
Πασηαθ δα σοτηπηιηθ Ἰορογθηῦ, 
ΘΟὈΪ 5. ἸΠΊΡΟΥΙΟ ΓῸ8. ΟΙΏΠ68. Ὀ611}1 ρ8ο]15- 
416 τϑρογυθηΐιν, αὖ 60 [ογίϊα8 σ0η- 
70 ηοῦ]8β ΘΟΏ511118 οὐ ΟΡ 5. ΠΡ υ δίουῃ 
ταϊαγοηΐγ. [ΠΙβριζαίαη ἃὉ [η]0|0 
ἔα ἀ6 ΠοΠοΥ6 δὲ δαοίοχιταῖθ πΥΌΙΌΤΩ, 
ΘΌ ΔΙ ΠῚ τυ] 0τ6 Ἰτα ρου απ δα 56 {τᾶ- 
ΠΘΡΘ. δὲ ΘΟη Βα Πὰ ΘΟΙΏΠΊΠ6. ΒΘΟΊΠ 
ΠΔΡοΥΘ νοϊθραηΐ. '"Ῥδρθαίασιιπη οογία- 
τηϊηᾶ δὲ βϑα! τ οπθ5 ᾿παθ οτΐδαβ, αἰ οἱ 
ΜαμηθηΘηβμιτη, ρδι10 ΟὈΒουσ 15. (θ{1- 
σὶὲ Χοποόρθοη, 4] 46 Π Θρθαί!β [ΔΙηΘἢ 
5815 ἀρουίθ δ. 6. ἢεθο ρῥγοΐεοσγί : συνῆ- 
γον ἐπὶ τὸ συνιέναι τε πᾶν τὸ ᾿Αρκα- 
δικὸν, καὶ, ὅ τι νικῴη ἐν τῷ κοινῷ, 
τοῦτο κύριον εἶναι καὶ τῶν πόλεων. 
᾿Ῥαπάθιη Μδη ΠΘΠ565 ΘΟΥΤΊΘΠ6 ΡΓ]η- 
ΟΘΡ5 Πυγοομπηθαθ8. γΊοῖ586 νἹἀθηΐαῦ 6ᾶ- 
ἴθππ8 πὖ ορριάππ ΜορΆ]ΟΡΟ]η οοη- 
ἀεγοπΐ Αγοδάθβ, 'π θϑαθθ ΘΟΠΒΙ Τὴ 
σΟΙατηθη6 (τοὺς Μυρίους) οοηϑίϊίιθ- 
γτοηΐ, Ναῃης σοΙηράγαθο ἸΙοοσττη [)10- 
ἀΟΥῚ 15, 59. δα αιδπὶ ΑΥ 6586 ]1ΠΡῚ] α1- 
ἸΙσθηύατη ἀθϑίάθσο. [5 ἰριίαν δα Ο- 
Ἰγτηρ 818 102. Δ ΠΤη 2. 1ζα ΒΟΥ] 1 : 

ΘῈ Ἰάθτη ἴθιηριβ Γυοοπηθᾶθβ Το ρθα- 
[65 Ρουβιιαϑιῦ. Αγοδάιθτιιβ αὖ Ἰῃ ΠΌΙη 
ΤΟΙΡΌ]ΙΟΘΒ. σΟΥΡΒ. 86. ΠΟΠἠ Προγρηΐ, 
ΘΟΟΙΏΓΜΠΗΙ 1ηβύπ{{πι|ο ΘΟΉΒ1]10, ΠΈΙΠΠΘΙΟ 
ΙΟ,ίΟΟΟ ν᾽ ΤΌ τη, απο αἀ6 6110 οἵ 
Ῥᾶσθ σοῃϑαίθγοῦ ΤΘΙΡ.]οθ. Ἐδοῖα 
δαΐθη τηᾶρηᾶ Ατὐοδαπ) ΒΘΟΠ0Π6, 
σΟΠ ΤΟΥ βία ΔΙΊΩΙΒ αἰβοθρίαϊα Γαϊῦ, 
τ] ΠΒ4116. ΟΟΟΙΒ18, αἰΐτα ᾿400 ΡΥ ΠῚ 
Δα ΓΔΟΘαδοΙ ΠΟ ΪΟ5. Ῥαγίη δα Ῥδ]]Δη- 
{1Πη08 σοηΐαροτγιπί, Αἰαᾷᾳθ Ὦϊ ροβίγο- 
Τὴ] ἃ Ῥδ]]ΔΉ 115. {Ὑ8 10] νἹοίου!ιι5. οἵ 
ΟΟΟΙΒῚ {Πιρυτιηῦ : 1Π1 σοηίτα [μΔορατ- 
ΤΠΟΏΪΟΒ ῬουΠηονοσιιηῦ αὖ ΘΧΡΘΟΙΠΟΠΘ 
σοηΐτα Ατγοδάθβ βυβοθρία Αρββιατιβ 
Οοὕτῃ ΘΧΘΤοΙπι οὖ ΘΧβα] θτ8 ἴῃ ΤΠ ρραᾶ- 
[ΔΛ ΌΤη, 4] ΒΘ ΠΟΠΪΒ. οὕ ΘΧΒ1}1 δἃὰ6- 
ἴΟΥῈ5. 6586 για αηαγ, ΟἸΠΟΠΘΠ 11- 
ΤΟΡΌΏΟΠΒΠΙ ἔαοογοί. Αρθβαὰβ δ ρθα- 
[18, ναϑίαϊο θουῦτιη ἄρτῸ ὉΓΌΘΩαΘ ΟὈ- 
5Β]ἋΙ0η6 οἰαιβα οὕ ορρυρπαῖα, ΤηΔρ᾿ ΠΏ 
Ἰη]6ο1Ὁ (ΘΥΤΌσθη. βββϑιηρῖαβ αα- 
Ὀιαθαῦΐ πὰπὶ [ῳγοοιηθάθβ 'αρθαΐίθβ 
Ἰάθιη 81:0 116 χιθη ΧΟΡ ΠΟΙ [ηΐγα 
7. 1, 12. ΜδῃηθηΒθΠη, ΤηΔΡῺ δ 1η- 
[6 Αγοδαάβθβ διοίογιαίθ σΟηΒΡΙ ΟΠ Τη, 
ΤηβπηοΓδΐ, Οτὴ ΡΠ ἸΔτη αἸνουβατη Πο- 
τηϊηθί [)Ί1οάοττιβ: 564 1άθηη ΠΟ ΟΥΙΒ 
ἀδίποθρΒ ΠΟ 80] .πΔ ο. 62. [,γοο- 
τηθάριῃ, ἀγοδάσθιῃ ἀποθιῃ, Μδηςη6η- 
56Π1, 866 οἴ Π) ᾿ζο τη α. 67. Ατοᾶ- 
ἀππὶ ἀποθῃ Γγοομηθάθηη, ἢ111ὰ ρΡᾶ- 
{γ1ὁ6 [δοΐα τηθητοη6, Ποιηϊηαί. ο- 
θη ΠΟΙΏΪΠ6. νηΐ ἀρ Ῥαιβδη]δ 
7. 27. 2, ὉὈΌῚ Ἰερίτηιβ ΓΥΘΟΙΠΘα6ΠῚ 
Μαηθπθηβθπὶ ἀπποθπὴ ἀδίιπη ΘΟ]ΟΙΪΌ 
δα Μορά]ορο]η οοπμαἀθηάδιη ΠΊ]8888. 
Βαυϊάθπι νὶχ ἀυθιίο δπάρθιη πθῖαιθ6 
1η{6]1ρ1. ΑΥΟΔ ΠῚ ΘΟΙΏΤΉΠΠηΘ ΘΟΠΒ1]- 
Ἰατη, τοὺς Μυρίους, ἴὰῇ ΜαρΆΪΟΡΟΙΙ 
σοπῃδίιαϊαπι [π1556, Ῥυθίοσ βοῃ1- 
ΠΟΘΙ 66 ἴα]δα Ἰοεραΐ, Ρ. 958. οἵ ᾿)ειηο- 
ΒΙΠΘΠΘΠῚ Ρ. 3445. 4025. {γδα10 οἴ]ΔΠῈ 
Ῥαυβδηΐϊαβ 8, 22, 1. ΑἰἸΐζούυσα 1)10- 
ἀοΥἹ Ἰοστη δἤἴργαια ᾿ηἶτα δα ὃ. 12. 
5ΟΗΝ, 

μίαν πόλιν τὴν Μαντίνειαν] διῳκίσθη 
τετραχῇ 5» 2: Ἶ- 

ΟΣ 2 
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-“ ’ ε ΠΩ 
4λιν τὴν Μαντίνειαν ποιεῖν καὶ τειχίζειν τὴν πόλιν. οἱ δ᾽ αὖ [4] 

΄“- “ ΄ Ἷ ’ 

Λακεδαιμόνιοι ἡγοῦντο, εἰ τοῦτο ἄνευ τῆς σφετέρας γνώ- 
ΕΣ Ἀ ΕΣ , Ω "Ὰ; , 

μης ἐσοιτο, χαλεπὸν ἔσεσθαι. πέμπουσιν οὖν γησίλαον 
3, ᾿ 

πρεσβευτὴν πρὸς τοὺς Μαντινέας, ὅτι ἐδόκει πατρικὸς φίλος 
ς᾽ ΩΝ ων ᾽ Α Α " ’ Ἁ ᾿] Α Ἁ Α ΄“- “ 

αὐτοῖς εἶναι. ἐπεὶ δὲ ἀφίκετο πρὸς αὐτοὺς, τὸν μεν δῆμον τῶν 
“ Ἁ κ 

Μαντινέων οἱ ἄρχοντες οὐκ ἤθελον συλλέξαι αὐτῷ, πρὸς δὲ 
“ Ξ.. 8 ’ Μ“ , ε δ “ οἷ -“ ΞΝ 

σφὰς ἐκέλευον λέγειν ὅτου δέοιτο. ὁ δὲ ὑπισχνεῖτο αὐτοῖς, εαν 
΄΄- “-- , Ἁ - Γ 

νῦν ἐπίσχωσι τῆς τειχίσεως, ποιήσειν ὦστε μετὰ τῆς Λακεδαί- 
“κ᾿ “ Ἁ ε κ 

5μονος γνώμης καὶ μὴ δαπανηρῶς τειχισθῆναι τὸ τεῖχος. ἐπεὶ [5] 
“- β 

δὲ ἀπεκρίναντο ὅτι ἀδύνατον εἴη ἐπισχεῖν, δόγματος γεγενημένου 
’ “ Ἃ ἫΝ ’ 3 ’ ς ᾿ ΤΥ ἊἋ ᾿ ἤ 

παση τῆ πόλει ἤδη τειχίζειν, εκ τούτου ὁ μεν ᾿Αγησίλαος ἀπῆει 
Α Ἁ ’ὔ 

ὀργιζόμενος" στρατεύειν γε μέντοι ἐπ᾽ αὐτοὺς οὐ δυνατὸν ἐδόκει 
Ω σ΄ ’ “-“ Α 

εἶναι, ἐπ᾿ αὐτονομίᾳ τῆς εἰρήνης γεγενημένης. τοῖς δὲ Μαντι- 

νεῦσιν ἔπεμπον μὲν καὶ τῶν ᾿Αρκαδικῶν πόλεών τινες συντειχι- 
΄ “- ’ ’ 

οὗὔντας, οἱ δὲ ᾿Ηλεῖοι καὶ ἀργυρίου τρία τάλαντα συνεβάλοντο 
“- Ν “- ᾿ ᾿Ὶ Α “-“ 

αὐτοῖς εἰς τὴν περὶ τὸ τεῖχος δαπάνην. καὶ οἱ μὲν Μαντινεῖς 

περὶ ταῦτ᾽ ἦσαν. 
“ κ “- κ Ἁ Α ΔΛ 

6 'Ἂῶν δὲ Γεγεατῶν οἱ μὲν περὶ τὸν Καλλίβιον καὶ Πρόξενον [6] 
“ ἘΣ Ν δ ’ ἴω ἘΠ ἪΝ Ἀ Ἢ. ἣν 7 

συνῆγον ἐπι τὸ συνιέναι τε πᾶν τὸ Αρκαδικὸν, καὶ ὃ τι νικῴη 
΄- ΄ “ ων “ Α Ν 

ἐν τῷ κοινῷ, τοῦτο κύριον εἶναι καὶ τῶν πόλεων" οἱ δὲ περὶ τὸν 
᾿ , Χο ον ’ὔ ᾿ ’ εἶ  “ 

Στάσιππον ἔπραττον ἘΨ  Τ Ε ΚΟΤΌΕ χώραν την πολιν ας σις 

καὶ τειχίζειν τὴν πόλιν οτη. Υ. 
4. πέμπουσιν οὖν Β.Ώ ἘΜΈ ΤΟΝ. Οε- 

[6ΥἹ πέμπουσι γοῦν. 
πατρικὸς φίλος] Οὐηΐ. 5, 2, 2. 
5. συντειχιοῦντας συντειχιοῦντες Α. 

ΕΒ. ΑἸ]α. 
τρία] τριάκοντα ΤῊΔΥΡῸ [,ΘΟΠΟΪΑΥΊΙ. 
συνεβάλοντο] συνεβάλλοντο Β. συν- 

εβάλον (51ς) 1). 
6. δὲ Β. Οὐοίετὶ δέ γε. 
συνῆγον] ΜοχτιΒ ᾿πτογρυθίαϊαγ : τπιηᾶ- 

ὨΪΤΩΙ ΘΟΠΒΙΠ1Ο ΓῸΠῚ 60 ἱγαῃοραπηΐ, αἱ 
Ατοδάσση σοηο τη Ὠαρογθίτιγ ; οἵ 
Ραΐαΐ ΒΥ ΠΟ ΥΤη τη 6588 απο ἀθΙ ΠΟΘ 08 
ΒΘΟ]ΌΪΓΟΥ ἔπραττον, Ἰὰ ἀφοδαπέ. ΒΟῊΝ, 
Ἔνῆγον Εἰ, σογγδοῖαβ, 4] ῬΓ. νοῦ Γ 
Βαθυ 8586 συνῆγον. 

νικῴη υϊοχαϊα σομϑ] τη ἄθογο- 
ψουϊδ, ααφθοιηατι8 ἴῃ ΘΟΠΒ1110 βθηθηςϊἃ 
ν]οοῦῖ.. 5ΟΗΝ, 

κατὰ χώραν] Μογι8 ᾿ηἰογργθίαίιγ: 
ὨΪΠ1] ᾿πηπητιΐαγ [Ουτηδιη ΟἰνἸ τα 185. Μ 416. 
ΟΙΠοοῦ ν]ν ἀοοῦιβ ΠΟῚ δηϊμηδἀνουίογαΐ 
ΘΟΠΒ11Π1ἃ Ἰᾶτὴ {ππὶ ᾿ηΐο Ατὐοαᾶθθ 6 

οοπάρπαα ΜοράΙΟΡΟΙΙ ἔπϊ886. ἀρ]ἰαΐα, 
ααθθ ξορτθ ἰαπάθιῃ ἔιθγιηῦ ρεογίθοϊα. 
Ϊπᾶ6 ροπᾶρι θὔϊαπη βθη8.5 ψΘΥθΟΥ Τα 
συνῆγον ἐπὶ τὸ συνιέναι πᾶν τὸ ᾿Αρκα- 
δικόν. Δο]οθαηΐ βο]οοῦ Δ] 1π8 οἱ 
ῬΙΟΧΘΠΤΙΒ οἶνθ8 ΔΌΘΘΘΥΘ Οὕτη ΤῸ] 1 ]}8 
Ατοδαϊθιιβ ἴῃ Μορδ]ορο η. ΙΧ δὰ- 
ἴθ νεῦρα 11ὰ ΧΘΠΟΡ ΠΟΙ 8 βᾶπᾶ οἵ 
Ἰηΐορτὰ βιιηΐ. ΤΟ Π τη οἵ ΡΥΓΟΧΘΠΈΠΙ, 
Τερραΐαβ, ἀποθβ ΘΟ]οηἶθ δα Μεραϊο- 
ΡΟΪΙΠ ΤηΪ588886, ποιηϊηαΐ Ῥαιβαηΐαβ 8, 
27. 2. Αυοᾶ νεῖο Ῥαιβδηϊαβ ἰὉ. 8 
βίαϊτη ροβῦ ρΡαρπδτη [ῳΘ Οὐ ] στη Τη6η- 
Β10τ|8 ῬδιΟΙΒ, Θοάθπὶ ἰδπηθη ΔΠΠΟ, 
ΟἸγ ΩΡ. 102, 2. οοηαϊΐατη αἰοαῖ Μερα- 
ἸΟΡο] πη, Π)]οάοτιιβ αΐθμῃ 15. 72. ὑτ]θι18 
ΔΠΠΪΒ. ΒΘΙΊΟΓΘΙΠῚ ἔδοϊαῦ 6118 ΤΌΪΒ συνοι- 
κισμόν ; ἰΐα Θηΐπη 1116 : ρΡοϑῦ ῬΈΡ ΔΙ, 
4 Ατοδάθβ νἹοὐ] βαηΐ ἃ [δοραάϑοτηο- 
Π118, ΟἸγ ΤΡ. 103,1. Ατοαᾶθβ Μερὰ- 
ἸΟΡοΪα σοπαϊ]ἀουιηΐ, ΘΟ] αὐ]8. ἴῃ ΘΔ ΠῚ 
40 ΡᾶρῚὶ8Β Μμπαϊϊοσιιπὶ οὐ Ῥαδυυμδβὶ- 
ΟΥπὶ ; αποα ἀδπίαᾳθ Μδυπιοῦ Ῥαυϊαχα 
Ὁ7015 Ἰηϊ{1ὰ αα ΟἸγ ΠΡ. 102, 3. Γοΐογαΐ : 
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΄'. Α ε Ἁ Ἁ ’ 

" πατρίοις νόμοις χρῆσθαι. ἡττώμενοι δὲ οἱ περὶ τὸν Πρόξενον [] 
- - ’ φ Υ͂ « ΄ 

καὶ Καλλίβιον ἐν τοῖς θεαροῖς, νομίσαντες, εἰ συνέλθοι ὁ δῆμος, 
΄'΄ -- ἣ Ἷ ’ Α 

πολὺ ἂν τῷ πλήθει κρατῆσαι, ἐκφέρονται τὰ ὅπλα. ἰδόντες δὲ 
΄. ε κ Ἁ Ἔ: ’ “ " Α Ξ ’ Α 

τοῦτο οἱ περὶ τὸν Στασιππον, καὶ αὑτοι ἀνθωπλίσαντο, καὶ 
’ 

εἰς μαχην 
ἢ , " τῶν; 

ὥρμησαν, τὸν μὲν Πρόξενον καὶ ἄλλους ὀλίγους μετ᾽ αὐτοῦ ἀπο- 

ς ΄-“ κ 5 ᾿] ’ 9 ’ ξ 9 Α ὔ 

ἀριθμῷ μὲν οὐκ ἐλάττους ἐγένοντο ἐπεὶ μέντοι 

ΕΙ ’ Ξ Α κἉ ΄-- 

κτείνουσι, τοὺς δ᾽ ἄλλους τρεψάμενοι οὐκ ἐδίωκον᾽ καὶ γὰρ τοιοῦ- 
το. ἢ - - ᾿ " ’ 

τος ὁ Στάσιππος ἣν οἷος μὴ βούλεσθαι πολλοὺς ἀποκτιννύναι 
΄“ι. - ἈΝ “» Ἷ « Ἁ ᾿ 

8 τῶν πολιτῶν. οἱ δὲ περὶ τὸν Καλλίβιον ἀνακεχωρηκότες ὑπὸ τὸ [5] 
Ἁ ’; - Α κΝ ’ νι Α 9 ’ 5 “- «ς 

πρὸς Μαντίνειαν τεῖχος καὶ τὰς πύλας, ἐπεὶ οὐκέτι αὐτοῖς οἱ 
ΚῚ ’ὔ Ἁ “ 

ἐναντίοι ἐπεχείρουν, ἡσυχίαν εἶχον ἠθροισμένοι. καὶ πάλαι 
᾿, Α “- ’ Ὁ Χ 

μὲν ἐπεπὄμφεσαν ἐπὶ τοὺς Μαντινέας βοηθεῖν κελεύοντες" πρὸς 
’ Α σ΄. ᾿ Ἁ Α 

δὲ τοὺς περὶ Στάσιππον διελέγοντο περὶ συναλλαγῶν. επεὶ δὲ 
- χυ - ’ ε οὶ ΜΑΣ ς 

καταφανεῖς ἦσαν οἱ Μαντινεῖς προσιόντες, οὗ μεν αὐτῶν ἀναπη- 
-“Ο. 9 Α Ἂ, “- 5 ’ὔ “- κα ’ Α 

δῶντες ἐπὶ τὸ τεῖχος ἐκέλευον βοηθεῖν τὴν ταχίστην, καὶ 
΄“ “ κ - Ἁ ΑΝ 

βοῶντες σπεύδειν διεκελεύοντο᾽ ἄλλοι δὲ ἀνοίγουσι τὰς πύλας 
ν᾿ “- ε Α Ἁ Ἁ ; ς Ε Ἁ ’ 

ο αὐτοῖς. οἱ δὲ περὶ τὸν Στάσιππον ὡς ἤσθοντο τὸ γιγνόμενον, [9] 

Ὦδθο [ΘΙ ΡΟΙῚΒ αἸνουβιῦαβ 1Π66 ΘΧΡ]ΙΟΔΙῚ 
ἀοθοῦ σατη ΝΥ Θββϑ!!:ηρὶο δα ΠΙΘοΥΙ ΠῚ 
Ρ. 59. 4ῃοα ΜΕρΆΪΟΡΟΙΙΒ ΘΟ Π6] αα]6Πὶ 
οορίδ 510 βίαίιτη ροβύ ν]Ἱοίουίατη [6 ππο- 
{ΠἸσατη, ΔΌβο]αΐα νοῦῸ ἀδθιητπὶ ροϑβί 
Ατοδαάσιῃ οἰδάθηη. ἤδηο ΥΥ̓ 6886}1ΠΡῚ] 
1Π.οΥρΡυ ἰδ ΟΠ 6 ΠῚ Ρ]Δπη6 σομῆγτηδί ἢϊς 
ΧΟΠΟΡΒΟΠΙΒ Ἰοσβ, 4] ΠΘΒΟΪῸ 480 
Ρδοΐο πὰς 8686 νἹτόσιτη ἀοοίογατχῃ ἢ1- 
Ἰρϑηθαπη ἔπρι., βοάθπὶ οἰϊδηι το- 
ΒΡ1οἷν ΡΙαἰάτολτιβ ῬΕΙορία. ο. 24., αὶ 
ΡῬΙηδῖὴ ΘΔ ΠΟΙΊΙΠΩ ἸΤΙΡΠΟΏΘΙΙ. Ιη 
ΤΑΟΟΠΙΟΔ πὴ ἀΘΒΟ 6 Π5 1ζἃ ΡΕΓρΡῚ : Ἔν 
ἐκείνῃ τῇ στρατείᾳ πᾶσαν ᾿Αρκαδίαν εἰς 
μίαν δύναμιν συνέστησαν. ΗΝ, 

ἡ. Πρόξενον] Ῥαυβδηϊαϑ Ατοδα. ς. 
27: Ἡιρέθησαν δὲ καὶ ὑπὸ τῶν ᾿Αρκάδων 
οἰκισταὶ Λυκομήδης καὶ ᾿Οπολέας, καὶ 
Τίμων τε καὶ Πρόξενος, οὗτοι μὲν ἐκ 
Τεγέας, Λυκομήδης δὲ καὶ ᾿Οπολέας 
Μαντινεῖς. [γὺχ Ἰρτζ] σΟ]ΟΠΪδ6 ρα Ὀ]166 
εἰθοῖιιβ ῬΥΟΧΘΠΙΙΒ, Δ ΘΟ 181) Οἶν 65 τηΪ- 
ϑταγθηΐ, οσοΙβι8 ἔα. [)6 Γγοοτηθαθ 
νἹΘ Ἰπῖτα δά 7,1, 23. 56ΗΝ. 

ἐν τοῖς δυο οι (ἐγ Ββῖ πη Ἰορα ἐν 
τοῖς θεαροῖς. Ηϊης ἂδραα Παςο. 5, 41 
ΡΓΟΡΘ Πη.: ᾿Ομνύντων δὲ ᾿Αθήνησι μὲν 
ἡ βουλὴ καὶ αἱ ἱ ἔνδημοι ἀ ἀρχαὶ, ἐξορκούν- 
των δὲ οἱ πρυτάνεις, ἐν Ἄργει δὲ ἡ βουλὴ 
καὶ οἱ ὀγδοήκοντα καὶ αἱ ἀρτῦναι, ἐξορ- 
κούντων δὲ οἱ ὀγδοήκοντα, ἐν δὲ Μαντι- 

νείᾳ οἱ δημιουργοὶ καὶ ἡ βουλὴ καὶ αἱ 
ἄλλαι ἀρχαὶ, ἐξορκούντων. δὲ οἱ θεωροὶ 
καὶ οἱ πολέμαρχοι, ἐν δὲ Ἤλιδι οἱ δη- 
μιουργοὶ καὶ οἱ τὰ τέλη ε ἔχοντες καὶ οἵ 

ἑξακόσιοι, ἐξορκούντων δὲ οἱ δημιουργοὶ 
καὶ οἱ δεσμοφύλακες, οἱ θεωροὶ ἀρπα 
ΜδηθπηθηΒ685 νἹ θη 6886 Ξε πρυτάνεις 
ΑΥἸΠΘηϊθηβϑίαιη. Εογιηα [)0Υ. θεαρὸς, 
αὖ θεαροδόκος ἴῃ ᾿Ἰηδϑεγρίῦ. 16 Ὲ}}8 
ΤΟΥ τΖΖθα Ρ. 85, 841. ΠΟΒΆ ΚΝ. 

συνέλθοι) 5υ11α 6. εν σΟΠΊΡΘΠα ΠῚ 
ΒΌΡΓΑ νϑγϑαχη ἀο]οΐ Β. 

ἰδόντες] εἰδόντες 
τοιοῦτος ὁ Στάσιππος) Δ ΔΙΟΙΤΒ 

Μαχιπηι5 4,1, 5. ϑέαδίρριι5 Τοροαΐο5, 
μογίαμέϊθιιδ. αηυοῖδ, οὐ σγαῦθην ἔην, ααἰ- 
ηυϊηυϊδίγαἰοηθ τοριϑίϊοςθ «ρηυζιηι, 56αἱ 
αἰδοχιὶ ργοθιηι, οἐ ογγναξμγη, οὐγιγη, χεα- 
ζδοέ γαΐϊοηο υοΐ ἰοἰἰογοΐ νοΐ διδηνουογοί, 
πογαυὶέ 56 ξαοίιγιηι, γ,6, φιθγη τη, ἐμέοία 
»αΐϊγί δοηῖι8 οἷυϊδ ἰοοην οὐέϊηογοέ, 
ηιαΐμ5 δὲ ἐπιργοῦιι5 οοομραγοί: 56η16 
»οΐνι5 υϑἠογιθηΐί ααἰθρογϑαγῖο τ οΥ, 
χιαηιν ραΐγίαηι οσγοσίο αὐἀνοοαΐο ΘαΥΟΥῸ 
γτοορίανϊέ. ΒΟῊΝ. 

8. ἀνακεχωρηκότες] ἀποκεχωρηκότες 

Μαντίνειαν Μαντινείαν Β. Μαντι- 

νείας ΥηδΥρὸ ϑίθρῃδηι. Οὐπῇ, ϑᾶγ. 
δορί. 4, 4, 18. 
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Γ ᾿ς ᾽ κ 

ἐκπίπτουσι κατὰ τὰς ἐπὶ τὸ Π[}αλλαντιον φερούσας πύλας, καὶ 
ΓΟ Ἁ »“- ’ ο ᾷ, “ἢ 

φθάνουσι πρὶν καταληφθῆναι ὑπὸ τῶν διωκόντων εἰς τὸν τῆς 
; ε ͵ 

᾿Αρτέμιδος νεὼν καταφυγόντες, καὶ ἐγκλεισάμενοι ἡσυχίαν 
ω ε κι ᾽ὔ Ω ᾿ 3. Αϑπ “ , φνῖς Ἀ 

εἶχον. οἱ δὲ μεταδιώξαντες ἐχθροὶ αὐτῶν ἀναβάντες ἐπὶ τὸν 
“- ’ ε Α 

νεὼν καὶ τὴν ὀροφὴν διελόντες ἔπαιον ταῖς κεραμίσιν. οἱ δὲ 
9 Α 327 Α “ς ’ ’ ’ [. ’ Α 3 ’; 

ἐπεὶ ἔγνωσαν τὴν ἀνάγκην, παύεσθαί τε ἐκέλευον καὶ ἐξιέναι 
Ἁ 

ἔφασαν. οἱ δ᾽ ἐναντίοι ὡς ὑποχειρίους ἔλαβον αὐτοὺς, δήσαντες 
’ ΕῚ ’ 

καὶ ἀναβαλόντες ἐπὶ τὴν ἁρμάμαξαν ἀπήγαγον εἰς Γεγέαν. 

ἐκεῖ δὲ μετὰ τῶν Μαντινέων καταγνόντες ἀπέκτειναν. 
, “ Α 

ιο Τούτων δὲ γιγνομένων ἔφυγον εἰς Λακεδαίμονα τῶν περὶ [το] 
“-- Ἁ Α “-“ - 

Στάσιππον Τεγεατῶν περὶ ὀκτακοσίους. μετὰ δὲ ταῦτα τοῖς 
’ 9 ’ ’; ἴον Ἁ Α Μ“ - 

Λακεδαιμονίοις ἐδόκει βοηθητέον εἶναι κατὰ τοὺς ὅρκους τοῖς 
- ι “ Α , ’ 

τεθνεῶσί τε τῶν 'Γεγεατῶν καὶ ἐκπεπτωκόσι" καὶ οὕτω στρατεύ- 
95.ϑβ.|᾿Α Α ’ ς Ἂ ει Φ“ κ “ 

ουσιν ἐπὶ τοὺς Μαντινέας, ὡς παρὰ τοὺς ὅρκους σὺν ὅπλοις 
9 ’ὔ ς ΄“ 3 Α Α 2 ᾿ Ν Α «ε 

ἐληλυθότων αὐτῶν ἐπὶ τοὺς  εγεάτας. καὶ φρουρὰν μεν οἱ 

ἔφοροι ἔφαινον, ᾿Αγησίλαον δ᾽ ἐκέλευεν ἡ πόλις ἡγεῖσθαι. οἱ 
: ᾽)» . ’ 

τι μὲν οὖν ἄλλοι ᾿Αρκάδες εἰς ᾿Ασέαν συνελέγοντο" ᾿Ορχομενίων [τ1] 

λ 
9. Παλλάντιον Β.Ο.. Παλάντιον Ἐ, 

Παλάτιον Β'. (ὐείογϊ Παλάντιον. ““Ῥ͵Ὸ 
Ασοϑαϊοθ ααῦ)6 Ραϊδηύιμη) Παροῦ δίο- 
Ῥῇδη. ΒγΖ. Νοιμϊπαΐ οατη ΠΙοοΥτιβ 
15». 590. Ῥαῦβδη. 8, 42. Ο Υβι5 
Ἠ]Ιοάτη. 1, 21. Οὐ νοιῸ Πιοάοτγτιβ 
αἰοαΐ εἰς τὴν[]. τὸ ἸΠαλάντιον : ΟὈΒΘΥνΔΠ- 
ἀττη δϑῦ δχ ροῦΐα Μβρϑίοροὶθοβ δα 
στη ἀτιχῖ586 δα ΡῬαϊαῃίϊυχῃ οἱ ΓΓΘρθαπη 
ἀδαὰθ δα ΟΠοΠπΊᾶ : αὶ (οΥΠΊΪητι5. [6 Γ- 
τάττῃ Μαερδ]ορο!ὐδηδπὶ ἃ ΓΠδρθαῦ!αδ οἵ 
Ῥαϊαηΐα ἀἸβυηριθθαί,. Α ΟΠιοχηδΐθ 
γα ἀοχίουϑατῃ δα ῬΑ] Π]ΟΥτη ἈρΤΌΤα 
ἀπορρεῖ. [{ὰ Ραιβαηϊδβ 8,44. 5ΟΗΝ. 

᾿Αρτέμιδος ] τη ζοΙηΡ] τ μος οχίτα 
τηοηϊα {πουϊί, νἀ θίαν ΠΊαηα Γλπγ δ. !5 
6586, Θα] 15 Τθιηρ] πὶ ἴῃ νᾶ ἴῃ Το η1- 
σαπὶ ἀπορηΐθ 9 βίδαϊα 800 αὐ) 6 ΠἸΒϑ᾽ απ 
οἰδΐῖ, αὖ Κνακεᾶτις, Ου] 5. [ΘΙ Ρ] τὰ 
αἰδίαθαῦ βίδα 118 19, ἰτααἀθηΐθ Ῥαϊιβδη. 
ὃ, 53.011. Κδρίο 416 'Γαρθαΐαβ ΟΠ 65 
Δ φσο]Θργαπατη ΜΊΠουν  Βδουιιπ ὉΠ 6 
ΘΡΎΘΒΒΟΒ. τηριηογὰῦ ΕΤΟΠ 18 ϑίγαϊαρ'. 
5. 2. 8. ΒΟῊΝ, 

νεὼν] ναὸν ΕΥ, 
καταφυγόντες καταφεύγοντας (510) Β. 
ἀναβαλόντες) [ΔΌγὶ ἀναλαβόντες, αἱ 

δριιαὰ Ρ]αύαγ πὶ Ατίαχ. ο. τὸ ἸηϊΌ. : 
Τιριβάζου ἀναβαλόντος αὐτὸν ἐπ᾽ ἄλλον 
ἵππον" οἱ ΟἸθομη. 6. 37 τηϑᾶ,, Ὁ] οοΥ- 

ΤΟΧΙ ΒΟΙΔητι8. ΟὙΤΟΡ. 7. 1, 38: ᾽Ανα- 
βάλλει αὐτὸν ἐπὶ τὸν ἑαυτοῦ ἵππον, 
ἀδίθυϊοσθβ ΠΟΙ Π1}}1 ἀναλαμβάνει. ΜΟΧ 
1011 Τέγεαν, αἱ 5. 15. 

ΙΟ. τὴν ταχίστην Ροδβύ εἶναι ὁπ. Β. 
.Ε.1.ν. Οὐομπῖ: 5. 8... ΒθεδδθΕ 
γψυ]ρὸ Ἰοριαγ : τοῖς τεθνεῶσι τῶν Τε- 
γεατῶν, κατὰ τοὺς ὅρκους, καὶ ἐκπεπτω- 
κόσι. Όϊ ΚΚΟΘΡΡΘπαΒ βου θοπαάπτῃ τῆο- 
πὰαϊΐ καὶ τοῖς ἐκπεπτ. θα ΠΙ1Π1] ΟΡΒ 
μᾶς τηπίαίοπθ, το ᾿ππραηΐα τοῖς 
τεθνεῶσι τῶν Τεγεατῶν καὶ ἐκπεπτωκόσι; 
οὐ νϑῦρθα ᾿πηρουΐαῃθ ᾿πίθγροβιία κατὰ 
τοὺς ὅρκους διιπτη ἴῃ ἸοσΌτη γε] ροϑί τὴν 
ταχίστην γ6] ρΡοβῇ ἐκπεπτωκόσι Υ86ρο- 
παπίαν. Ῥοβύθσιβ ποὺ ἔθοϊ.᾽" 5ΟΗΝ, 
ἘΡρῸ Ρυϊὰβ ἴδοι οατῃ Β.Ο. Ὁ ἘΝΕΌΥ, 

τοὺς ὅρκους] 1)6 Ἰυταμηδηΐο ἰδίο 
ΠΟΙΏΡΑΙ 6, 5, τ8 εἴ το. 5ΟΗΝ. ΚΥ, 
ΓΒ νυν}, Η]βὲ. νο]. 5. Ρ. 120 δα. ἃ. 
1840. 

τεθνεῶσί τε Β.}).Κ. Οδίοι! τεθνεῶσι. 
οὕτω] οὕτως Β. 
σὺν] σὺν τοῖς Ε, σὺν ὅπλοις Ῥοδέ 

αὐτῶν ΡοπϊΥ. 
ἐκέλευεν] ἐκέλευον Α.Β.Ο.ΟΥ, 
11. ᾿Ασέαν] Ατοδαϊοο ραρτπι, κώμην, 

ΘΓΘΡΏδητι8 ΒγΖ. ἔουτο ΜΙ ρδ]οροἸ δημδο 
Ραρυη ὐχαῦο 8, Ρ. 343. Δρρει!]αῦ. 
ΒΟ ΠΙοοῦ ροϑὺ οοπαϊίαιη ΜΟρδΙΟΡΟΙῃ 
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“- “-“ - κ Α Ἀ 

δὲ οὐκ ἐθελόντων κοινωνεῖν τοῦ ᾿Αρκαδικοῦ διὰ τὴν πρὸς Μαντι- 
Ἁ 

νέας ἔχθραν, ἀλλὰ καὶ δεδεγμένων εἰς τὴν πόλιν τὸ ἐν Κορίνθῳ 
’ Ἁ Ὁ ’ ων 3 ᾿ ε 

συνειλεγμένον ξενικὸν, οὗ ΠΠολύτροπος ἦρχεν, ἔμενον οἴκοι οἱ 
“- - Α -“ 

Μαντινεῖς τούτων ἐπιμελόμενοι. Ἡραιεῖς δὲ καὶ Λεπρεᾶται 
“- Α 

12 συνεστρατεύοντο τοις Λακεδαιμονίοις ἐπὶ τοὺς Μαντινέας. ὁ [12] 
Δ 9 Ι 9 Α " ’ " “» ΙΝ ; 9 Α ᾿ γ 

δὲ ᾿Αγησίλαος, ἐπεὶ ἐγένετο αὐτῷ τὰ διαβατήρια, εὐθὺς ἐχώρει 

ἐπὶ τὴν ᾿Αρκαδίαν. καὶ καταλαβὼν πόλιν ὅμορον οὖσαν Εἰὔταιαν, 

καὶ εὑρὼν ἐκεῖ τοὺς μὲν πρεσβυτέρους καὶ τὰς γυναῖκας καὶ τοὺς 

παῖδας οἰκοῦντας ἐν ταῖς οἰκίαις, τοὺς δ᾽ ἐν τῇ στρατευσίμῳ 
« ; 9 ’ “ Ν ᾿ Ν “ τ 7) Α 

ἡλικίᾳ οἰχομένους εἰς τὸ ᾿Αρκαδικὸν, ὅμως οὐκ ἠδίκησε τὴν 
, ς ᾿] 5» 5 Α “ - Α ς , 9 , 67 

πόλιν, ἀλλ᾽ εἴα τε αὐτοὺς οἰκεῖν, καὶ ὠνούμενοι ἐλάμβανον ὅσων 
δέ ᾿ 9 , ἶϑφι- “ δ 5. 9 . ’ 9 Χ 
ἕοιντο᾽ εἰ δέ τι καὶ ἡρπάσθη, ὅτε εἰσήει εἰς τὴν πόλιν, ἐξευρὼν 

“ Ἂ ἢ, .9 ’ ἢ Ἁ “- 9 “ “ 9 “- [2 

ἀπέδωκε. καὶ ἐπῳκοδόμει δὲ τὸ τεῖχος αὐτῶν ὅσα ἐδεῖτο, ἕωσπερ 
΄ Α 

αὐτοῦ διέτριβεν ἀναμένων τοὺς μετὰ ΠΠολυτρόπου μισθοφόρους. 

12 ᾿Εν δὲ τούτῳ οἱ Μαντινεῖς στρατεύουσιν ἐπὶ τοὺς Ὄρχομε- [13] 
᾽ὔ 4 " Ἁ Α “ 7 “ὄ 9 “σι 4 

νγίους. καὶ ἀπὸ μὲν τοῦ τείχους μάλα χαλεπῶς ἀπῆλθον, καὶ 

δος Ορρία οπιηΐα, (1186 ᾿π βοοϊθίδίθια 
ἘΠᾺΤΠ] ΟΟἸΙΘΓαηΐ ΟἸΪΤη, ν]σοστιπ οἵ ρὰ- 
ΘΌΓατη [ΟΥ̓Δ ΠῚ 5110 ροίεβίαϊθ Μορα- 
ἸοΟΡο]ἀποστιτὰ Ἰπαπιογαηΐ, ἰθβϑίθ Ῥδα- 
Β8ηἴὰ 8, 27. 5. ΞΟΗΝ, 

᾿Ορχομενίων) )6 ΟτοΠοΙΏΘ 18. Αὐ- 
ΘΔ Ιδθ ΒΘΊηῸ οϑῦ. ΗἸ 1081 αυϊάθπη 
ΠΟΙ ποττιηΐ δα ΜΙ ΘρΆΪΟΡΟΙΙη σοπ θη ἀδΠὶ 
56 σΟὨΐουΓΘ, 564 οχ θοχτπ ἰτδοία οἵ 

σοηνοηίι (ἐκ τῶν συντελούντων ἐς 
᾿Ορχομενὸν) Τϊθοα, Μοιμγάτιαπι οἵ 
ΓΘ 15, ἀποίουα θοάθτη Ραμιβδηΐα 1. ]. 
5ΟΗΝ. 

Πολύτροπος) Ἡπιης Ἰοστππι Ἰαπανὶς 
Ἡκατροοτγαίίοη ν. Πολύστρατος. ΟΗΝ, 
Οοηΐ. Πιοαοτ. τρ, 62. 

ἐπιμελόμενοι Β.).. Οὐδίετ! ἐπιμε- 
λούμενοι. 

Ἡραιεῖς] Ἡραεῖς Β.Ο.Ὁ ἘΠ. Οοηΐ. 
Εν 22: 

12. ᾿Αγησίλαος] ΒΓονΙοΙ Θαη θη 
ΘΧΡΘΟΙΠΟΠΘη ὩδΙταῦ ἴῃ ΑρΌ51]. 6. 2, 
23. Ρ]αΐαγοτι5 Αρ6511. ο. 21. Β66]0 
αυϊάθῃι οανββθθ δ Αρθβϑιαιιπη Π6 
ῬΤΌΘΙΙΟ σοτητηϊο δῦ σΟρΙα5 5188, ΠΠΌΘΙΩ 
ἴδυηθῃ Ῥάγν πη ΜΙ ΔΏΠΠΘΉΒΙ11ΠῚ ΘΘΡΙΒ556 
οἵ τϑρίομομῃ ἀθναβίαββο. 5ΟΌΗΝ, 

Εὔταιαν͵ Εὐταίαν ϑίοΡδΠιΒ, αἱ δά 
8.20: “1 νυ]ρ΄ 6α10. Ἰερτταν Εὐγαίας, 
οὐ νϑὺ. βθαπθπίθ Εὐγαίαν : ὩῸ5 Διιΐθ 
ὉΠΪΟΟ Θχθιηρ]αῦὶ ἤάοθιη δα θηΐθϑ 
Εὐταίας εἰ Εὐταίαν τοροδαΐπηι8, απο 

6]5 Ἰϑοῦο θη] (ΘΒ ΤΟ Π10 ΘΟΠ]- 
ῬιΟΡαγθίασ, [{ὰ Θηϊπὶ 1116, Εὐταία, 
πόλις ᾿Αρκαδίας. Ξενοφῶν Ἑλληνικῶν 
ς΄. Ἐλδδῦ νϑῦὸ 11} 1Π΄θτὴ χωρίον Ἀρκαδίας 
Εὔγεια, πο Ἐὐγαία.᾽ Εδύ αἰαῦθ πη τ1η1- 
οαπῃ 1Ππ| Θχϑιηρ αν 0... ϊς [δηηθη 
ΒΟΥ Δ Π5 Εὔγαιαν ΟἸΤὴ ΟΘί6Ι15, 4] οἴ]8 1 
Δοσθηση ναῇϊδηΐ 18 τπιῷῦ ΡΥΓΟΡΑΙΌχγίο- 
ΠΟΠ [δοϊαηῦ πος ααοα 1ηΐτα Ρδτοχυ- 
ἰοποη. 1... ““ΙάοίμΥ 6588 θᾶ ΠΆΙη 
ΡΙαίΆτοΠτι5. πολίχνην τῶν Μαντινέων 
νοςαῖ. Νοιηϊηδί ἴδῃ Ῥαιβαη. 8, 
ἜΣ ΘΗΝ; 

τι] τις Β, 
τὸ τεῖχος Β.... Οὐβίει τεῖχος. 
12. ᾿᾽Ορχομενίους) ΠΙΟΘΟΥΙ. 15, 62. 

84 ΟἸγΙΏΡ. ΟΖ, 4. [Δοραφηοη!!], ἰπ- 
ααϊῦ, ἀπσοπι ΡΟ] γίγοραμη τηϊβουιιηΐῦ ἴῃ 
Ατοδάϊαπὶ οατη τη] ὉΠ τ18 ἀ ΟΠ ΘΕ] 15 
ΙΟΟΟ, οὗ δχβϑα! θα ΒΟοοὔΠ5 οὐ ΑὙρὶν!β 
Βοο. Ηϊς Οτομοιηθηῖπ, [,Δοθαφοιηο- 
15 [ἀνθηΐθιη, ῬΥΘΘΒΙ 610 Οσοαραν. 
ΤΠ γοοπιθάθβ δαΐθηη ΜΑπ  ΠΘἢ 818, ατχ 
Ατοδάπτη, οΠΊ ΘΡῚ]ΘΟΌ]5. ΠΙΤΠΘΙΌ ρΡΟΌΟ 
σοηίτα ΟΥΟΠουθππΠΊ ψΘηϊδ, ᾿ὈΙα 6 
ἀπΐθ ὉΠ 6 πὶ Οὐπη 1,ΔΟΘ δ ΠΟ ἢ 115 60η- 
Πϊχιῖ. Ι͂ῃ 6δὸ φσώο οσροϊαϊξ Ρο]γίτο- 
Ῥ.5 ΟΠ 200 8115 ; Τα] [ἢ ὉΤΡΘΙΏ 
σοηΐαρογιηΐ, Ροβίθα Αγοδᾶρθβ, δ6- 
Ἰαηοῦ!8β 5101 800 115 Ε]6]8 οἵ ΑΥΡΊνΙΒ, 
απ ΑΙΠΘηα5. τηϊβουιιηῦ Ἰθραΐοϑβ, 
αὰϊ ΑΥΠΘηΙθη868. δα βοοἰθιδίθιῃ θῈ6]]1 
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᾿ ι 4 ᾿] ΄“- ᾽ ΄σ“» ’ 

ἀπέθανόν τινες αὐτῶν᾽ ἐπεὶ δὲ ἀποχωροῦντες ἐν τῇ Ελυμίᾳ 
“- ’ὔ «ε« 

ἐγένοντο, καὶ οἱ μὲν Ὀρχομένιοι ὁπλῖται οὐκέτι ἠκολούθουν, οἱ 
’ Ἕ ᾿ “ 

δὲ περὶ τὸν [Πολύτροπον ἐπέκειντο καὶ μάλα θρασέως, ἐνταῦθα 
’ « - ς 9 Δ 6 ᾿ 3 Ἁ “ Α 

γνόντες οἱ Μαντινεῖς ὡς εἰ μη ἀποκρούσονται αὐτοὺς, ὅτι πολλοῖι 
“--. ’ « ’ 3 ’ -“- 

σφῶν κατακοντισθήσονται, ὑποστρέψαντες ὁμόσε ἐχώρησαν τοῖς 
’ 9 σ΄ ΝἍ 

14 ἐπικειμένοις. καὶ ὁ μὲν Πολύτροπος μαχόμενος αὐτοῦ ἀποθνή- [14] 
“ ’ Ν] ᾿] κ 

σκει᾿ τῶν δὲ ἄλλων φευγόντων πάμπολλοι ἂν ἀπέθανον, εἰ μὴ 
ε [᾿ ε “ ’ Α 9 Ν 3 Ψ 

οἱ Φλιάσιοι ἱππεῖς παραγενόμενοι καὶ εἰς τὰ ὄπισθεν περιελα- 
.. ’ Ψ ’ 9 Ἁ ΄ὄ δὴ ’; Ἁ ε 

σαντες τῶν Μαντινέων ἐπέσχον αὐτοὺς τῆς ιῴώξεως. καὶ οἱ 
- ΄“΄ ’ , “ “ 

μὲν Μαντινεῖς ταῦτα πράξαντες οἴκαδε ἀπῆλθον. 
“ κι Ὠ] 9. 

Ι5 ὋὉ δὲ ᾿Αγησίλαος ἀκούσας ταῦτα, καὶ νομίσας οὐκ ἂν ἔτι[15] 
Ἂ ᾿] “- 3 5 - ᾧ ΄σ ’ ο᾽ 

συμμίξαι αὐτῷ τοὺς ἐκ τοῦ Ὀρχομενοῦ μισθοφόρους, οὕτω 
7 Α σ΄ Α ’ἢ 9 ΄σ ΠῚ ’ ὃ ᾽ὔ ἐδ ο ’ 

προήει. καὶ τῇ μὲν πῤώτῃ ἐν τῇ 1 εγεατιὸι χώρᾳ εθειπνοποιή- 
“ - Ἕ ’ ’ ς εἾ Α δφ[ῶω 

σατο, τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ διαβαίνει εἰς τὴν Μαντινικὴν, καὶ ἐστρατο- 
’ ες Ἁ “ Ὶ ε ’ », ΄-. Μ ’ . « 

πεδεύσατο ὑπὸ τοῖς πρὸς ἑσπέραν ὄρεσι τῆς Μαντινείας" και 
- - “ "δή Α ’ὔ͵ τ Μ ’ Α “" ’; “ δὲ 

ἐκεῖ ἅμα ἐδήου τὴν χώραν καὶ ἐπόρθει τοὺς ἀγρούς. τῶν δὲ 

᾿Αρκάδων οἱ συλλεγέντες ἐν τῇ ᾿Ασέᾳ νυκτὸς παρῆλθον εἰς τὴν 

τό Τεγέαν. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ὁ μὲν ᾿Αγησίλαος ἀπέχων Μαντινείας [τ6] 
Ψ ᾿ ἢ ᾿ ’ ᾿ ΕἾ ἀπ ΡΥ ’ 
ὅσον εἴκοσι σταδίους ἐστρατοπεδεύσατο οἱ δ᾽ ἐκ τῆς Γεγέας 
3 »“»" ΄ς΄'Ἃ 

Αρκάδες, ἐχόμενοι τῶν μεταξὺ Μαντινείας καὶ "ΙΓ εγέας ὀρῶν, 

παρῆσαν μάλα πολλοὶ ὁπλῖται, συμμίξαι βουλόμενοι τοῖς 

Μαντινεῦσι: καὶ γὰρ οἱ ᾿Αργεῖοι οὐ πανδημεὶ ἠκολούθουν 
᾽ κι ς Δ} 48 , ἃ δ Δ , Μ " 

αὐτοῖς: καὶ ἦσαν μὲν τινες οἱ τὸν ᾿Αγησίλαον ἔπειθον χωρις 
΄ Ι] ’ὔ ς Α ’ἢ Α " ΜΨ Ἁ 9 ’; 

τούτοις ἐπιθέσθαι: ὁ δὲ φοβούμενος μὴ ἐν ὅσῳ προς εκεινοὺς 
’; Ψ “΄᾿ ’; « “- ᾿] ;’ ΑἉ ’ 

πορεύοιτο, εκ τῆς πόλεως οἱ Μαντινεῖς ἐξελθόντες κατα κερας 
“-- ΄- ’ “ 

τε καὶ ἐκ τῶν ὄπισθεν ἐπιπέσοιεν αὐτῷ, ἔγνω κράτιστον εἶναι 
“σ΄ ᾿ «- " Ν Ἁ ᾿] , ’ 9 - 

ἐᾶσαι συνελθεῖν αὐτοὺς, καὶ εἰ βούλοιντο μάχεσθαι, εκ τοῦ 
Α ΄“ ’ - Α Ρ] 

δικαίου καὶ φανεροῦ τὴν μάχην ποιεῖσθαι. καὶ οἱ μὲν δὴ Αρ-[τ|} 

17 κάδες ὁμοῦ ἤδη ἐγεγένηντο. οἱ δ᾽ ἐκ τοῦ ᾿Ορχομενοῦ πελτασταὶ 

οοηΐγα 1, ΔΟΘἀθουη ΟὩΟ5. ΡΟ ΠΠΊΟν ΘΓ6. οο- 
ΠΑΙΘηΐαΓ ; ἃ Πα τ5 Βργοί! δὰ ΤΠ6θὰ- 
08 σΟΠβαρταηΐ, 41 οατῃ 11}18 ἀπ 8 
ΤΔΟΟΠΙολτη ἈρΡΎΘΆ81 ϑαηῦ. 5ΟΗΝ. 

μάλα] καὶ μάλα Υ. 
᾿Ἔλυμίᾳ)] Μογὰβ δαπάρτῃ ριιαΐ αἴιδ 

ΒΌΡΓΑ 5» 2, 18. Ε]ομηα αΙοϊδαν, τηΐτα 
ΑΙΡΟΙ]]ΟΠ Δ ΠῚ 5118. Ατοδάϊρο γορὶο ἢ. ]. 
οδῖ, ΠΟΠΊΘΏ ΨΘΤῸ ἢΟς ΠΟΠ Δ]}101 ΤΘΡΘΙῚ 
ἴῃ Ατοδαᾶϊα ποιηϊηδίθμη. 5ΟΗΝ. 

ἀποκρούσονται] ἀποκρούσαιντο ΝΥ. 
14. εἰς τὰ] εἰς τὸ Β. Οοηΐ. 5.15. 

οἱ μὲν] οἱ ΒΥ. 
15. Τεγεάτιδι] Τεγεάδι Ε', 
ἑσπέραν] ἑσπέρᾳ ἢ. ““ ΟΟπιρατὰ 

τορορτδράτη Ἰἰοο ἀρπα ΡΟΪγΌ ΠῚ 11, 
10: δί Ἰπίτα 7; 5:21.  ΞΟΗΝΝ: 

εἰς τὴν] εἰς ΑἸα., σοττροηίθ 1. 
τό. ἀπέχων] ἀπέχων καὶ Εἰ. 
βουλόμενοι 5.ὉὉ. λίαν βουλόμενοι 1). 

(εἴθε μάλα βουλόμενοι. 
τῶν] τοῦ Β. Οοηΐ. 5.14. 

τὴν μάχην] μάχην Β. 
δὴ οἵα. Δ.Ο.Ε.Ἐς ΑἸα., οουτισθηίθ 1. 
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΄“- “- ΄- -'. Ἁ ’ 

καὶ οἱ τῶν Φλιασίων ἱππεῖς μετ᾽ αὐτῶν τῆς νυκτὸς διεξελθόντες 
Α Α Μ ’ ὔ - 2. Δ' Υ ᾿Ὶ “-. 

παρὰ τὴν Ναντίνειαν θυομένῳ τῷ ᾿Αγησιλάῳ πρὸ τοῦ στρα- 
΄ Α ’ Α Α 

τοπέδου ἐπιφαίνονται ἅμα τῆ ἡμέρᾳ, καὶ ἐποίησαν τοὺς μὲν 
Α ΄ κι. . -. 

ἄλλους εἰς τὰς τάξεις δραμεῖν, ᾿Αγησίλαον δ᾽ ἐπαναχωρῆσαι 
Ἁ Ἀ “ " Α " Ε] - Α Ε ’ὔ  ἀ Ε 

πρὸς τὰ ὅπλα. ἐπεὶ δ᾽ ἐκεῖνοι μὲν ἐγνώσθησαν φίλοι ὄντες, 

᾿Αγησίλαος δὲ ἐκεκαλλιέρητο, ἐξ ἀρίστου προῆγε τὸ στραά- 
« ’ ν] 9 ’ » ’ 

τευμα. εσπερας ὃ ἐπι γιγνομένης ἔλαθε στρατοπεδευσάμενος 
9 Ἁ Ε ; ΄ ΄ι ’ ’ Α 

εἰς τὸν ὄπισθεν κόλπον τῆς Μαντινικῆς, μᾶλα συνεγγὺυς και 
,ὔ "ὔ “᾿ “- τὰ ε Ι “ ΄σ ε ’ὔ 927 Α [18] 

τιϑκύκλῳ ὄρη ἔχοντα. τῆ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἅμα τῇ ἡμέρᾳ εθύετο μεν 

πρὸ τοῦ στρατεύματος" ἰδὼν δὲ συλλεγομένους ἐκ τῆς τῶν 
“- - Α “ »“" “ 

Μαντινέων πόλεως ἐπὶ τοῖς ὄρεσι τοῖς ὑπὲρ τῆς οὐρᾶς τοῦ 

ἑαυτῶν στρατεύματος. ἔγνω ἐξακτέον εἶναι τὴν ταχίστην ἐκ 
»“" ’ 9 Ἁ κω 8, Ὁ 3 “ 3 “ Ἁ “ - “- 

τοῦ κολπου. εἰ μεν οὖν αὐτὸς ἀφηγοῖτο, ἐφοβεῖτο μή τῆ οὐρᾷ 
᾿ς «ε ’ ε ’ ἂς “Ψ " Ν “ ἣ 
ἐπίθοιντο οἱ πολέμιοι" ἡσυχίαν δὲ ἔχων καὶ τὰ ὅπλα προς 

Ἁ ’ ’ “ ,ὔ 9 κα Α ΟΥΟῚ ΑΝ, νῷ 
τοὺς πολεμίους φαίνων, ἀναστρέψαντας ἐκέλευε τοὺς ἀπ οὐρᾶς 

" ’ » κα ε: κα ᾿ ΩΣ ρος Α 
εἰς δόρυ ὄπισθεν τῆς φάλαγγος ἡγεῖσθαι πρὸς αὐτον᾽ καὶ 

, “΄ “- “κι 

οὕτως ἅμα ἔκ τε τοῦ στενοῦ ἐξῆγε καὶ ἰσχυροτέραν ἀεὶ τὴν 
’ - 

19 φαλαγγα ἐποιεῖτο. ἐπειδὴ δὲ ἐδεδίπλωτο ἡ φάλαγξ, οὕτως [10] 
5᾽ ΄- « ΄σ Α ο Ἁ ’ "5 ’ὔ ’ 

ἔχοντι τῷ οπλιτικῷ προελθὼν εἰς τὸ πεδίον ἐξέτεινε πάλιν 
Φί "ἃ ’ «ἵ ’ Ἁ ’ 9 Ι ς ’ - 

ἐπ᾽ ἐννέα ἣ δέκα τὸ στράτευμα ἀσπίδων. οἱ μέντοι Μαντινεῖς 
Ὸ ἠδ 5 Ἕ Α Ν δι ὃ “ ’ ᾿] “- 

οὐκετι ἐξήεσαν' καὶ γὰρ οι Ἠλεῖοι συστρατευόμενοι αὐτοῖς 
5», Α - ’ Α ες “- ’ 

ἔπειθον μὴ ποιεῖσθαι μάχην, πρὶν οἱ Θηβαῖοι παραγένοιντο" 
ο Α Δ, ΕΝ “ , Ν δ , 

εὖ δὲ εἰδέναι εῴφασαν ὃτι παρέσοιντο. καὶ γὰρ δέκα τάλαντα 

20 δεδανεῖσθαι αὐτοὺς παρὰ σφῶν εἰς τὴν βοήθειαν. οἱ μὲν [20] 
Ἁ ᾿ 7] - ο ’ὔ ς ἢ Ω 9. κ 

δὴ Ἀρκάδες ταῦτα ἀκούσαντες ἡσυχίαν εἶχον εν τῆ Μων- 
Ἁ 

τινείᾳ: ὁ δ᾽ ᾿Αγησίλαος καὶ μάλα βουλόμενος ἀπάγειν τὸ 
͵ὔ “3 δ ἮΝ 

στράτευμα, καὶ γὰρ ἣν μέσος χειμὼν, ὅμως ἐκεῖ κατέμεινε 

1. στρατοπέδου] ἄστεος Υ. τοὺς οὐραγούς : ὍὈ1 (ἀΔ]ΠΠ1οτ18 ἸΠΊΘΓΡΓΘΒ 
τὰς τάξεις] τάξεις Ο.1.Ε, ΑἸ4., σοΥ- ὁ ἰα Τλιζογηθ νουτϊῦ : ξαῖγο αθηνῖ- ΟἿ 

γὶσεηΐο 1. ““ ΒΊΤΩΠΠΙ15 Ἰοοὰ5 οϑῦ ΑΠΔθ88. 
Σ,.5..1..ΒΟΗΝΝ. 

ἐπιγιγνομένης Β..1)... Οεἰον ἐπιγι- 
νομένης. 

18. ἰδὼν--στρατεύματος οτη. Β. 
ἐπίθοιντο] ἐπιθοῖντο Β. 
ὅπλα---φαίνων] ῬὨαΙαηροῖι οοπίτα 

Βοβίθιῃ δχρ]οαΐ, βθι Ῥαυΐθπι 51] Θχϑυ- 
οἰζα ἴῃ ΡῃδἸδηρο δάνθγϑιιβ μοβίθβ σ0- 
Βύπ|0, σαδ8ὶ δα Ῥαρηδη ραγδίιι8. 
5ΟΗΝ. 

ἀναστρέψαντας) ΑΠΔΡΔ8. 4, 3, 20: 
᾿Αναστρέψαντας ἐπὶ δόρυ ἡγεῖσθαι μὲν 

ἃ αγοϊΐο [65 βοῦγθ- ἤ θ5 θη ἐξί 6 ἴα 
ἰσηο. ΒΟΉΝ. 

ἐπὶ τῆς οὐρᾶς (Ὁ. ἩΘΒοΙῸ τἰγαπη ῬΤῸ 
ὑπὲρ τῆς οὐρᾶς Δ! ΡΓῸ ἀπ᾽ οὐρᾶς. 

ἐποιεῖτο] ἐποιοῦντο Εἰ, ΑἸΑ., σοΥτῖ- 
Βεηίε 1. 

19. ἐδεδίπλωτο] Οοπ. ΟΥτορ. 7; 5. 
4 5Β66ᾳ. 5ΟΗΝ, 

προελθὼν εἰς] προελθὼν δὲ εἰς Ε΄. 
ἀσπίδων] τῶν ἀσπίδων Ε΄. 
συστρατευόμενοι Β.Ὁ.}).Β. 11. 

(ὐβίευὶ συστρατοπεδευόμενοι. 
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“ »-ς» »"» ’ ’ 

τρεῖς “ἡμέρας, οὐ πολὺ ἀπέχων τῆς τῶν Μαντινέων πόλεως, 
, ΄ Α 

ὅπως μὴ δοκοίη φοβούμενος σπεύδειν τὴν ἄφοδον. τῇ δὲ 
“᾿. ’ 

τετάρτη πρῷ ἀριστοποιησάμενος ἀπῆγεν ὡς στρατοπεδευσό- 

Ω -- 

σι Ἁ - 9. Α 

μενος ἔνθαπερ τὸ πρῶτον ἀπὸ τῆς Εὐταίας ἐξωρμήσατο. ἐπεὶ [21] 
4 ᾽ 4 . Π ΄- 3.Δ᾿ (ὃ 3 Α ’ “ Α 

δὲ οὐδεὶς ἐφαίνετο τῶν ᾿Αρκάδων, ἦγε τὴν ταχίστην εἰς τὴν 
Μ ’ ’ ᾿] ἔ ,ὔ 9 τ κ 

Εὔταιαν, καίπερ μάλα ὀψίζων, βουλόμενος ἀπαγαγεῖν τοὺς 
ςε Π Ν Α Ν . “ δ - “ ’ » 

ὁπλίτας πρὶν καὶ τὰ πυρὰ τῶν πολεμίων ἰδεῖν, ἵνα μή τις εἴποι 
ς ’ὔ .] ἣ . Ν “ Ἷ " , 3 ’ὔ 
ὡς φεύγων ἀπαγάγοι. ἐκ γὰρ τῆς πρόσθεν ἀθυμίας ἐδόκει τὶ 

ἀνειληφέναι τὴν πόλιν, ὅτι καὶ ἐνεβεβλήκει εἰς τὴν ᾿Αρκαδίαν 
Ἁ “ Α ’ κὃ νι " ’ ’ 9 Ἁ δ᾽ 4 ΄“ 

καὶ δηοῦντι τὴν χώραν οὐδεὶς ἠθελήκει μάχεσθαι. ἐπεὶ δ᾽ ἐν τῇ 
Δ ἂς ᾽Ά ’ Ἁ ἐῚ ἿἝ ’ ᾿ ’ “ ὃ Α 

ακωνικῇ ἐγένετο, τοὺς μὲν Σὥπαρτιάτας ἀπέλυσεν οἴκαδε, τοὺς 
Α “" σ΄ ἣν «Κα Ἁ ς “- 3 

δὲ περιοίκους ἀφῆκεν ἐπὶ τὰς ἑαυτῶν πόλεις. 

Οὲ δὲ ᾿Αρκάδες, ἐπεὶ ὁ ᾿Αγησίλαος ἀπεληλύθει καὶ ἤσθοντο [22] 
ὃ ’ ς ΄“ εὖ ’ 5 Υ̓ διυκ. ’ 93 ὥ, 

ιαλελυμενον αὐτῷ τὸ στρατευμα, αὐτοι δὲ ἠθροισμένοι ετύγχα- 
, ᾿ «(ἃ νς. Ἢ , Φ ν- Ἔ 

νον, στρατεύουσιν ἐπὶ τοὺς 'Ἡραιέας, ὅτι τε οὐκ ἤθελον τοῦ 

᾿Αρκαδικοῦ μετέχειν καὶ ὅτι συνεισεβεβλήκεσαν εἰς τὴν ᾿Αρκα- 
’ κ ΠῚ ’ " , ἄς 5 ’ Ν 

δίαν μετὰ τῶν Λακεδαιμονίων. ἐμβαλόντες δ᾽ ἐνεπίμπρων τε τὰς 
“ ἰνᾳφξ ἣν Α ’ 

οἰκίας καὶ ἔκοπτον τὰ δένδρα. 

᾿Επεὶ δὲ οἱ Θηβαῖοι βεβοηθηκότες παρεῖναι ἐλέγοντο εἰς τὴν 
Μ 4 [2 ο ’ 5 ΄᾿- Ἥ ’ Α 

αντίνειαν, οὕτως ἀπαλλαττονται εκ τῆς ραίας καὶ συμ- 

23 μιγνύουσι τοῖς Θηβαίοις. ὡς δ᾽ ὁμοῦ ἐγένοντο, οἱ μὲν Θηβαῖοι [23] 

καλῶς σφίσιν ᾧοντο ἔχειν, ἐπεὶ ἐβεβοηθήκεσαν μὲν, πολέμιον 

δὲ οὐδένα ἔτι ἑώρων ἐν τῇ χώρᾳ, καὶ ἀπιέναι παρεσκευάζοντο" οἱ 
Ξ “- ᾿ “ 

δὲ ᾿Αρκάδες καὶ ᾿Αργεῖοι καὶ ᾿Ηλεῖοι ἔπειθον αὐτοὺς ἡγεῖσθαι 
[ ΄ 

ὡς τάχιστα εἰς τὴν Λακωνικὴν, ἐπιδεικνύοντες μὲν τὸ ξαυτῶν 
“κ᾿ “σ᾿ σ΄ ; 

πλῆθος, ὑπερεπαινοῦντες δὲ τὸ τῶν Θηβαίων στράτευμα. καὶ 
Ἁ ε Α 9 ’ ’ Α δ Φ ᾿] 

γὰρ οἱ μὲν Βοιωτοὶ ἐγυμνάζοντο πάντες περὶ τὰ ὅπλα, ἀγαλ- 

ἐμβεβλήκει. 
ἠθελήκει] ἐθελήκει Υ. 
ἑαυτῶν] αὐτοῦ Ἐ'. 
22. συνεισεβεβλήκεσαν συνεισβεβή- 

κεσαν Δ. ΑἸΑ., οουτσοηΐθ 1. (Οὐδίθσι 
’; 

συνεισβεβλήκεσαν. 
τῶν αηΐθ Λακεδ. ᾿πέοΥ νούβϑιιβ Β. 

20. τῆς τῶν] τῆς Β. 
σπεύδειν] σπεύδων Υ. 
ἄφοδον] ἔφοδον Β.}. 
πρῷ] ΓΌΥ] πρωί. 
Εὐταίας οὐ 21. Εὔταιαν] Εὐταίας οἵ 

Εὐταίαν Β. (θίοτ! μοῦ γ. Υ΄. δά 8.12. 
21. εἴποι Β.). (ὐείουι εἴπῃ. 
ἀνειληφέναι ΡΙαΐαγοι. Αρθ8. 6. 80: 

Βουλόμενος τὴν παροῦσαν ἀθυμίαν καὶ 
κατήφειαν ἀφελεῖν τῶν νέων, ἐνέβαλεν 
εἰς, ᾿Αρκαδίαν --- ἐλαφροτέραν ἐποίησε 
ταῖς ἐλπίσι καὶ ἡδίω τὴν πόλιν, ὡς οὐ 
παντάπασιν ἀπεγνωσμένην. ΜΟΆΌΚΝ, 

ἐνεβεβλήκει] ἐμβεβλήκοι Ν. (ΟὐδἰεΥϊ 

28. 0 τὸ )1οἅ. 15ν»62, Ρ]αΐ, Αρθ8. 
6.21, Χρη. Αραδ. 2, 24. Ραυβδηῃ. 9, 14. 
ΜΟΙ". 
ᾧοντο] ἡγοῦντο Ἰ. 
ἐπιδεικνύοντες]} ἐπιδεικνύντες Α. ΑἸά, 
περὶ] παρὰ 8...1Υ. 
ἀγαλλόμενοι] ἀγγελόμενοι Β. 
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΄ ’ “- Α - 

λόμενοι τῆ ἐν Λεύκτροις νίκη" ἠκολούθουν δ᾽ αὐτοῖς καὶ Φωκεῖς 
ς “ ’, Ἁ " - ν᾿ Ἁ ΄΄ “ ’ 4 

ὑπήκοοι γεγενημένοι καὶ ᾿ὐὐυβοεῖς ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων καὶ 

Λοκροὶ ἀμφότεροι καὶ ᾿Ακαρνᾶνες καὶ Ηρακλεῶται καὶ Μηλι- 
τ - ’ ες “ Ἁ 

εἴς ἠκολούθουν δ᾽ αὐτοῖς καὶ ἐκ Θετταλίας ἱππεῖς τε καὶ πελ- 
" “ ᾿ ’ ᾿ ; 3 Δ ὃ , 3 ’ 

Τασταις. Ταυντα δὴ συνειδόμενοι και τὴν ἐν ακΚεοαιίιμονι ερημιὰν 

λέγοντες ἱκέτευον μηδαμῶς ἀποτρέπεσθαι, πρὶν ἐμβαλεῖν εἰς 
Ἁ “ ’ ’ 

24 την τῶν Λακεδαιμονίων χωραν. δὲ Θηβαῖοι ἤκουον μὲν [24] 
“ Α 4 ’ Α Α 

ταῦτα, ἀντελογίζοντο δὲ ὅτι δυσεμβολωτάτη μὲν ἡ Λακωνικὴ 
4“. ἢ ΧῚ ᾿ ᾿ ’ νον δ ,Ά - 3 
ἐλέγετο εἶναι, φρουρὰς δὲ καθεστάναι ἐνόμιζον ἔπι τοῖς εὑ- 

προσοδωτάτοις. καὶ γὰρ ἣν ᾿Ισχόλαος μὲν ἐν Οἰῷ τῆς Σκιρί- 

τιδος, ἔχων νεοδαμώδεις τε φρουροὺς καὶ τῶν ᾿Γεγεατῶν φυγά- 
εἶ ἣ ᾿ ἢ Ε χα ᾿ ΜΕ , 

δων τοὺυς νεωτατοὺς πέρι τετρακοσιοὺς ηΨν δὲ και ἐπι Λεύκτρῳ 

Μηλιεῖς Βοίμπιβ. ΓΤ τὶ Μαλιεῖς. Ν'. 
δα δίδθρμδηι Τη685. ν. Μῆλος Ρ. 992 Α. 

ταῦτα δὴ Β. ΟὐδίοεΙ] ταῦτα. 
συνειδόμενοι] συνηδόμενοι Β.Ὁ.}).Ε.. 

(συνοιδόμενοι Ν.) ““ Θποά τοοΐθ ᾿ἰπη- 
ΡῬτοθαῦ Μοχγτιβ, ἀαπηπαΐα οἰϊατη νὰ]- 
σαΐα Ἰδοοηθ. ΡΙΡΟΚὨθιηθστιβ 1πίου- 
ΡΓδίδξιιβ δϑῦ θημηιθγαῦϊέ : αιιοα νοοσᾶ- 
θυϊαπη Τὶ δρίατη οθηβϑού Μοιιβ. 
5ΟΌΗΝ. Συνειδόμενοι, αὖ ἃ] αυα 
ἴογθῖ, βου θη άπ οϑβοί συνιδόμενοι. 
Θεά ααπτ π6 πος ααϊάθπι σοηνθηϊαῦ, 
Αἰϊπα αυϊα Ἰαΐοτθ ἀρραγθῦ. 

24. Θηβαῖοι] Ἰπραηΐθ Ὠϊθπηθ ἤδθς 
σοβία 6588 δηποίαν! 1056 Χεποόρθοη 
᾿ηἴτγα ᾧ. 41. ΡΙαΐάτΟΙ. ῬΕΙορ. 6.24: Καί- 
Ὅν ̓ χειμῶνος μὲν ἦσαν αἱ περὶ τροπὰς 

ἀκμαὶ, μηνὸς δὲ τοῦ τελευταίου φθίνον- 
τος ὀλίγαι περιῆσαν ἡμέραι καὶ τὴν 
ἀρχὴν ἤδη ἔδει παραλαμβάνειν ἑτέρους 
εὐθὺς ἱσταμένου τοῦ πρώτου μηνὸς, ἢ 
θνήσκειν τοὺς μὴ παραδιδόντας. Βυ- 
ΟΔ΄]Ο ΤΘΠη56 ἱΠΊΡΘΥΠΙΠῚ ΒΙΙΟΟΘΒΒΟΙῚ {{8- 
ἀοπάστη ογαΐ, αποα ἰαιηθη Ῥεὶορια5 
οὐτη ΕἸ Ραυηποηἄα ῬΘΥ αδίΟΥ τηθη- 
565 ὉΠΤᾺ ΓΘΥΥΠἸ ΠῚ 15ὕπτη του Πιιϑυτιηΐ, 
Ῥοβίθα 1ῃ σδρ 5 ἡπα]οίατη δα αποί!, αὐ 
πατγαΐ Ρ]ααγοῆτι5 Ἰθιάθηη οᾶρ. 25. 
Ηδ ογαηῦ Τα] ο 65, απιθθ ἀπ] ΓΔ ΟΠ ΘΠῚ 
Αἰ ουοραηῦ “ΠΟ ποσιιπι ἀποῖθιι58. Α 
ΡΙαΐαγοΠο αἰνουβθ οὶ ΑΡΡίδπτιβ ἴῃ 
ΘΥΤΙΔΟΙΒ. 6. 41. ΠΕΒΟΪΟ 416ΠῚ 56αιτι8 
δαοίοΓ τη, τ] ΟΙΡΙΟΏΙ5 ΔρΡΟΙορίδτη 
σαπὰ ρα ΠΟΙ ἄθο οἴθηβίοηθ οοτη- 
Ραταί. ΗΝ, 

δυσεμβολωτάτη ] Πιοάου. 15. 68: 
Ορῶντες τὴν τῶν Λακεδαιμονίων χώραν 
δυσείσβολον οὖσαν. ἘλατΤρΙ 468 ἀρυᾶ 

ΘΙ ΤΑ ΟΠΘΙῚ 8, Ρ. 566. 46 ὥὅρατία : Κοί- 
λη γὰρ, ὄρεσι περίδρομος, τραχεῖά τε, 
δυσείσβολός τε πολεμίοις. (ῊΝ, 
ἡ Λακωνικὴ ἐλέγετο] ἐλέγετο ἡ Λα- 

κωνικὴ . 
καθεστάναι ΒΟ οίοσιιβ. [ΓΑΌΥΪ καθι- 

στάναι. 

Ὁἱῷ. “οὔ 285.) Οἱόν ΒΙΟ ἜΪΥ, 
Οοθοτῖ Ιῷ. ““Βίθρμαπιιβ Βυζαηΐ. Οἷἱ- 
ὃν πολίχνην ἀρτὶ Τορθαῖοὶ Παροί.᾽» 
5ΟΗΝ. 

τῆς Σκιρίτιδος) ϑίορῃ. ΒγΖ. Σκίρος 
᾿Αρκαδίας κατοικία πλησίον Μαιναλίων 
καὶ Παρρασίων. Ατοδάϊοα Θ'ΟΙΓΠ15 τηθ6- 
ΤηοΤδίαΥ οἰϊδπὶ Ἰηΐτα 7, 4. 24. Εἰ 6, 
5. 26. Ἰᾶάθπὶ Χϑῃοόρῆοη Οἰὸν νορσδΐ 
κώμην. ΒΕρΊΟΠοΟΠ. 0: Υ Π]ᾺΘτὴ Ποτηϊ- 
ῃδὺ ἴῃ δος διβίοτϊα οδὔϊατη 1)]ΟΘΟΥΒ, 
ὉὈῚ ὟΝ Θββϑ!ηρτβ γθοῖθ δατηοηθῖ ᾿πιχία 
Ατοδαϊδτη θᾶτῃ {π|5886 ροβιίαθη. Ηϊης 
ΟΥ ΒΟ ΓΙῦεΘ τη] τα δηῦ 1ῃ ΘΧϑγοῖίπι 
Τιοραφοιηοπίοσιτη. 146 Ζθαη πη 84 
ΟΥὐτορ. 4, 2,1. Ῥπυογά. ἘΣ Τὸ ἐν 
Κυψέλοις τεῖχος ἀναιρήσοντες, ὃ ἐτεί- 
ΧΡῸΣ Μαντινεῖς καὶ αὐτοὶ ἐφρούρουν 

ἐν τῇ Παρρασικῇ κείμενον ἐπὶ τῇ Σκιρί- 
τιδι τῆς Λακωνικῆς. ΟῊΝ 

καὶ ἐπὶ] ἐπὶ. 
Λεύκτρων) Ἦος Ἰοοο 1 οποίτα ορρὶ- 

ἄππὶ ῬΘΙΟΡΟΠΠΘ68Ὶ οϑύ. [ἃ Μοχιιβ. 
Αυϊάπι! 1 ,Δοοηϊορο ὃ [ἃ βαϊΐθια Ρ]ι- 
[το 5 Ρε]ορΙ. ας. 20: Ἐπεὶ καὶ τῆς 
Λακωνικῆς πολίχνιον πρὸς τῇ θαλάττῃ 
Λεῦκτρον ὀνομάζεται, καὶ πρὸς Μεγα- 
λοπόλει τῆς ̓ Αρκαδίας τόπος ἐστὶν ὁμώ- 
γυμος. Μερδ]ορο δ η1 ἀρτὶ ΠιΘαοίτα 
ποιηϊηδύ ΡΙαίατγοία5 ̓ πὶ ΟἸθοιη6Π6 ας. ύ, 
ἘΠῚ ῬΟΙΥΌ8 ἴῃ Θαάθη ΠΑΥΤΔΙΟΠΘ 
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ἊΝ , ’ 9 ’ Α Α ἴω 

ὑπὲρ τῆς Μαλεάτιδος ἄλλη φρουρα. ἐλογίζοντο δὲ καὶ τοῦτο 
- . “- Ἁ ᾽ὔ Ά “ 

οἱ Θηβαῖοι, ὡς καὶ συνελθοῦσαν ἂν ταχέως τὴν τῶν Λακεδαιμο- 
, ,ὔ Α ’ « ᾽ κ ὃ ΄σ Ψ»ἣ «ἢ». 8 ων 

νίων δύναμιν καὶ μάχεσθαι ἂν αὐτοὺς οὐδαμοῦ ἄμεινον ἢ ἐν τῇ 
“ ’ πὰ νυ Θὰ ΕῚ Ἁ 

ἑαυτῶν. ἃ δὴ πάντα λογιζόμενοι οὐ πάνυ προπετεῖς ἦσαν εἰς τὸ 
’ ᾿ 7 “ἢ ’ 

25 ἰέναι εἰς τὴν Λακεδαίμονα. ἐπεὶ μέντοι ἧκον ἔκ τε ΚΚαρυῶν λέ- [25] 
Α Ἁ 

γοντες τὴν ἐρημίαν καὶ ὑπισχνούμενοι αὐτοὶ ἡγήσεσθαι, καὶ 
ο ΄“΄“ ’ “ ’ ΄-“ 

κελεύοντες, ἄν τι ἐξαπατῶντες φαίνωνται, ἀποσφάττειν σφᾶς, 
“ “ ᾿ Α , 

παρῆσαν δέ τινες καὶ τῶν περιοίκων ἐπικαλούμενοι καὶ φάσκον- 
ο 7 ς , ’ ς Α ’ »᾽ 

τες ἀποστήσεσθαι, εἰ μόνον φανείησαν εἰς τὴν χώραν; ἔλεγον 
“ ᾿ “ “ 9 

δὲ ὡς καὶ νῦν καλούμενοι οἱ περίοικοι ὑπὸ τῶν Σ᾽» παρτιατῶν οὐκ 
"27 ἀν " 3 κ " ἣ κ κ᾿ , 
ἐθέλοιεν βοηθεῖν᾽ πάντα οὖν ταῦτα ἀκούοντες καὶ παρα παντῶν 

“- Α Α ’ 4 οὗ 

οἱ Θηβαῖοι ἐπείσθησαν, καὶ αὐτοὶ μὲν κατὰ Καρύας ἐνέβαλον, 
Ἁ σι .Ὶ Α Ἁ Ἁ 

26 οἱ δὲ ᾿Αρκάδες κατὰ Οἰὸν τῆς Σκιρίτιδος. καὶ εἰ μὲν ἐπὶ τὰ [26] 
7 Α 9 ’ « ἢ Δ, “« ’ Ε 

δύσβατα προελθὼν ὁ ᾿Ισχόλαος ὑφίστατο, οὐδένα ἂν ταύτη γ 
ΚΝ ΄ Α ’ - 

ἔφασαν ἀναβῆναι" νῦν δὲ βουλόμενος τοῖς Οἰάταις συμμάχοις 
΄΄ ΄“ Α ’; »" 

χρῆσθαι, ἔμεινεν ἐν τῇ κώμη" οἱ δὲ ἀνέβησαν παμπληθεῖς ᾿Αρ- 
- Α ’ Ὁ .. 

κάδες. ἐνταῦθα δὴ ἀντιπρόσωποι μὲν μαχόμενοι οἱ περὶ τὸν 
νὰ ’ 3 . 5 Α δὲ Δι -«», 4. ιὰ Α 
Ἰσχόλαον επεκράτουν ἐπέι ο0ε Και ὄπισθεν καὶ ἐκ πλαγίου Και 

Τιλοα!]οῖα ποιηϊηδί. ποτ Ἰριταγ α- 
[ΘΓ 6 Ἰοσ5 νἹοῖηπ8 ΜΟρΡΆ]ΟΡΟΙΙ. [.6- 
σΟηΙοἃ [μοποίτα δοουγαῖα ἀδδισηδΐ Ραὰ- 
ΕΠΠΙΆΝ Ὁ,..20. ἅ. οὐ 21... ΝΟ 
ΟΡΡΙΑΙ Λεῦκτρον 5᾽ΠρΡΊΪΔΥῚ ὨΠΠΠΘΙῸ Ρο- 
810 οἰ18π| ϑίγαθο ὃ, Ρ. Ωὅο. Δα 8:1- 
ΠῸΠ ΜΙ ΘΘΒΘῃ]Δ ΟΠ 15 ΠΟ]]οσαῦ Λεῦκτρον 
τῶν ἐν Βοιωτίᾳ Λεύκτρων ἄποικον---οἰ- 
κίσαι δὲ λέγεται Πέλοψ τό τε Λεῦκτρον 
εὐ οσοὔ. εὖ ρ. 93όι: Ἔστι δὲ καὶ ἄλλος 
Πάμισος χαραδρώδης μικρὸς περὶ Λεῦ- 
κτρον ῥέων τὸ Λακωνικόν. Θδγ6 ΠΟ 
ἀαθιτανὶ στη ΟἹ ῆο Λεύκτρῳ ΒοΙΊθοτο. 
Οδἴογιιπη ἀρτηΐϊηθ αυδατραγζο ἱσττὰ- 
ΡΪ586. Ποβίθβ ἴῃ σϑρΊ οηθιη Τ᾿ ἈΟΟΠΪΟΔΠῚ 
δαϊία ΟΠ Ο]θ τ παυγαῦ ΠΙΟαΟΥΙ5 15, 
63. Βαοῖίοβ 56. γϑοῖο 1{1ποῖ8 δα ὑἴ- 
Ῥθῖλ 6] βία πη ΡΘΥΓΌχ β86, ΑΥὙρίνοβ 
ΡΘΙΓ ἤπθθ ἃρτὶ 'Γαρθαίαγιι πη ̓ ἸΓΓᾺΡΙ556, 
οὐ σοηϑοῦία Τη8η1ι ΟἰλπῈ ῬγΘΘΒΙ 10, αποά 
τγαηβι τη οοοπρανογαῖ, ἀπσθη ΑἸοχ- 
ἈΠ ραγία πη αὐτὴ ἀπο 5 
4}115. ΟΟΟΙ 1586, οὗ ἴῃ Πἶβ πηα]ο Βοο- 
[105 ΘΧΘ 1165; [θυ τη οἱ [ΟΥΠἸΒϑΙ Δ ΠΩ 
ἉΡΤΠΙηἾΒ. Ῥαγίθ πη Αὐοδάπιτη ἸΣΓΡῖ588 ἴῃ 
ΤΘΡΊΟΠ οι ϑοἸ ΤΠ ἄθιη, αᾶπ οσσαρανο- 
ταὶ Ιβοῃο]αιβ; ΕἼθο5 ἀβπίαμθ {γᾶ π81- 
8586. ῬΕΙ͂ Ιοσᾶ τηδρὶβ ἀρεγία οἱ δά 8361- 

Ἰαβϑίδυη σον Θη586 ΟΠ ΤῸ] 1] τι158 οτηηϊ- 
Ὀυ8 506118, ΒΙσ]ιιθ. ΟΠ ΘΙ ΘΧΘΓΟΙ ΠῚ 
δΡΑΥΔγη νΘΥΒ18 ΡΌΥΓΌχιββθ. ΒΟΉΝ. 

Μαλεάτιδος] Μελεάτιδος Ἐ, 
25. Καρυῶν] Καρίων Ἐ, Καρύων 
Ὀ 
ἐρημίαν] Ὅτθοπη ΠᾺ]]0 ῥγϑοβίαϊο 

ἢγτηδίδτη 6886. [04 5. 22. οἱ 28. 
5ΟΗΝ, 

ἡγήσεσθαι] ἡγήσασθαι Α.Β.6. 
περιοίκων] Ἐχ αἸδοπα [1 Δοράςοιηο- 

ὩΪΟΤΌΤΙΗ ; αἸνοῦβὶ ΕΥρῸ βαηΐ δΔὉ Ηδ]οί- 
Ῥυ5. ΟῊΝ. Οοηΐξ. δὰ "5. 32. 

Σπαρτιατῶν] Σπατιατῶν Β. 
Οἰὸν] Νά. δα 5. 24. 
26. Οἰάταις ΒΟ. ΕἾΝ. Οὐδίοσὶ 

ἸΙάταις. Ια. δὰ 5. 24. 
προελθὼν] προϊὼν Ὁ. 
Ἰσχόλαος] ])Ιοάοτο 15, 64. Ἰσχό- 

λας Δα], οἵ, ΓομἸβϑὶβ ϑραγίατη ᾿πη10- 
ΤΊ θτ15. ΤΩ] 118, βίγθητιθ ᾿Ρ886 Ραρ δ Π8 
σατη ΓΘ] 18. ΟΠ ἰθιι5 οσοἰ͵886 αἰοὶ- 
7, ΠΟῺ 51η6 ΤηΔρΡῺΟ νἱγίτ ϊβ. ΡΤῶοΟ- 
ηἶο. Εὐππάθπι ποηλϊπαΐ Ροϊγθηιβ 
ϑὐγαΐαρ,. 2, 22. υτὖῦ Δηηοίαν 65] ηρ, 
5ΟΗΝ, 

ταύτῃ γε ἔφασαν] ἔφασαν ταύτῃ 
γε Ο, ταύτῃ γ᾽ ἔφθασαν Ἐ.. 
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4 Ἁ “ “, “- Ε] ’ ΕΣ ς δὰ ᾿] Α Ε 

ἄπο τῶν οἰκιῶν ἀναβαίνοντες ἔπαιον καί ἔβαλλον αὐτοὺυς, εν- 
ΓΟ , Α , Ι 

ταῦθα ὅ τε ᾿Ισχόλαος ἀποθνήσκει καὶ οἱ ἄλλοι πάντες, εἰ μή 

27 τις ἀμφιγνοηθεὶς διέφυγε. διαπραξάμενοι δὲ ταῦτα οἱ Αρκάδες [27] 

ἐπορεύοντο πρὸς τοὺς Θηβαίους ἐπὶ τὰς Καρύας. οἱ δὲ Θηβαῖοι 
᾽ αν Ἂ ’ὔ ε Ἁ “- ᾿] , Α ᾿ 

ΕετΤει ἤσθοντο Τα πεπραγμενα ὕπο Τῶν Δρκάδων, πολυ δὴ θρα- 

δ κ Α , Α 

σύτερον κατέβαινον. καὶ τὴν μὲν Σελλασίαν εὐθὺς ἔκαον καὶ 
9 ’ Ρ 5 Α 4 ᾽ “ δί Ψ ’ ᾽ “ ’ “ 

ἐπόρθουν ετπει δὲ εν τῷ σπεοιῳ εγένοντο εν τῷ τεέμεένει τοῦ 

᾿Απόλλωνος, ἐνταῦθα ἐστρατοπεδεύσαντο" τῆ δ᾽ ὑστεραίᾳ 
᾽ ’ Α Ν ἃ ΄“ ’ ΦΉΣ ἤ ’ ᾿ 

εποβευοντο. και διὰ μεν Τῆς γεφύρας οὐ επεχείβουν διαβαίνειν 

᾿. δ 5 Α ’ Ε ᾿ Ν 3 “ “- Ποῖ ’ «ε ἧσαν, ’ ϑ 

ἐπὶ τὴν ποόλιν᾽ καὶ γὰρ εν τῷ τῆς Ἄλεας ἱερῷ εφαίνοντο ἐναν- 

τίοι οἱ ὁπλῖται" ἐν δεξιᾷ δ᾽ ἔχοντες τὸν Εὐρώταν παρήεσαν 
’ “- ΄“ ΄ι “- 

28 κάοντες καὶ πορθοῦντες πολλῶν κἀγαθῶν μεστὰς οἰκίας. τῶν δ᾽ 
9 “ , ςε κ “- Ἰδὲ Ἁ ἣ «ς “ 9 , 

εκ τῆς πόλεως αι μεν γυναικες Οὐυὐοςὲ τον καῖνον ορώωσαι ῆνει- 

ἔβαλλον] ἔβαλον Α. ΑἸα. 
εἰ μὴ] καὶ Υ. 
27. ἐπὶ] καὶ εἰς. 
πολὺ δὴ Β.).1.. Οὐδίεγ πολύ. 
κατέβαινον] ἐπολέμουν. 
Σελλασίαν] Σελασίαν Ἐ.. ΑἸ. “4Α- 

σΎ ΠῚ οἱ αἰ ΠΟ ηθῖη ὉΓΌ15 1Π|6]]Πρ1. 1}6 
ΒΟΙΡύαΤα ΠΟΙΉΙΠ15 νΙ6. ΟΥ̓ ἘΒΒΘ ΠΡΊΠ ΠῚ 
δα Ἰ)]ΟάοΥ. 15, Ρ. 52. [6 Π08 δα δ'΄ᾳ6- 
ῬΏδηΙ Π65.1 Θιζαπι τΓὈ18 δοσυγαῖθ 
αἀοῆπιθ ῬοΙγΌῖτ5. ἴῃ ΕΧοουρ8. Ν᾽ Δ]65}} 
Ρ. Ι4το. δϊΐαιη ΑΥΡῸΒ γ ΥΒ5. δύρα 
Ρ]αΐΑγοἢὶ ΟἸδοιηθ 68 α. 22. 5ΟΗΝ, 
Ν.Δ4 2,2,12. ατοίο Η]βῖ.νο].1ο, }.207. 

ἔκαον) ΓΛΌΤῚ ἔκαιον. 
ἐν τῷ πεδίῳ, ΜαὶΘ πὸ νϑῦθᾶ 

ἀατηπαί Μοσγιιβ, 4851 βθηβδα ΠΟῚ α]- 
νοῦϑα δὉ 115 ἐν τῷ τεμένει. Ἰ)ιχογαΐ 
δηΐθα ΤΏΘΡαπΠοβ αθβοθηῇ]ββθ. (κατέ- 
βαινονῚὴ, Δ4αἸῦ πῆς 605 ἴῃ ΡΙδη0 ΡΙῸ- 
ΘΎΘΒΒΟΒ 6586 ἀβ6πθ δά Ἰποιπὶ ΑΡοΟ]- 
Ἰ1η15, (ὐγΠ οὶ ραΐο, αἴθ πὶ ἴῃ Πᾶς Γ6- 
σίομΘ ΟΟ]]οοαῦ Ῥαιβδηϊαβ 5, 14, 6. 
Καρρεπαβ τηδ]οθαΐ: Ἔν τῷ ἱερῷ πε- 
δίῳ ἐγένοντο, ἐν τῷ τεμένει τοῦ ᾿Απόλ- 
λωνος. δίεγατῃ ᾿ἰΐα ἰδαςο]ορτα τηα]ίο 
ΤΌΓΡΙΟΥ οχιϑῦ. Νδτχῃ τέμενος ὩΟῊ 6ϑΐ 
[ΘΙ Ρ]ΌΠη, 566 ἱερὸν πεδίον. ΞΟῊΝ, 

᾿Απόλλωνος] ᾿Απόλλωνος ἱερῷ Β.Ο. 
Ὁ ΠΝ ἢ 

γεφύρα-ς---πόλιν] δ ρατίατη. Εχ ΤΏΘο- 
Ρορο Ρ]υΐδγοιιβ Αρθ81]. ο. 21: 
᾿Επυρπόλουν καὶ διήρπαζον ἄχρι τοῦ 
ποταμοῦ καὶ τῆς πόλεως, μηδενὸς ἐπεξ- 
ἰόντος. ἴῃ οὔδοῦϊο )6]Ρρῃϊοο δρυὰ 
ΡΙαΐΑγομ τι ἴῃ ΠΟ ΓρΡῸ α. 6. ἸοσυΒ 
ΘΟΠΟΙΟΪΒ. ΠΟΙηΪ δία μεταξὺ Βαβύκας 

καὶ Κνακίωνος [Κνακιῶνος ΒΟΥ ΘΠ πὶ 
αἸχὶ δὰ Πο5. ϑίθρῃδηι ν. Βαβύκα. 
1,.1.1 διπη] ον ἴῃ Ῥε]οριάα ο. 1. 
[ρ56 ΡΙαΐαγοδτιβ Ἰηουργθίαίιβ δῦ ἤϑθς 
ΠΟΙ,Ϊηἃ 1ζα αὖ ΒΑ γοδτη οὐ (ΠΔΟΙ ΟΠ θα 
Βα δοίαίθ (Εἰ παπίθπη ἈΡΡΘ τὶ αἸοαΐ. 
Οὐηΐτα Αὐϊβίοϊθιθβ (πδοϊομθα ἢπ- 
νίαπη, Βαθγοδτη ροπίθιη ᾿πίουργθίδίτιβ 
ογδῖ, αὖ Ιάθιῃ ΡΒ] αο τι τοίου. [.- 
νὰ ΠΡΤῸ 24. 6 ]]αβδίαη βαροῦ (- 
ππηΐα ἤπν!πη ροβιϊδιη αἷΐ, 4Ὸ ἴῃ 
Ἰοςο (σδιηρθϑβίτι) ΑπυΠρΌπτΒ οατη (]θο- 
ΤΉΘΠ6 ΑἸΠη]οα556 αἸοΙαΥ. Ῥαιβδηϊαβ 2, 
24. 7. Κανακὼ Παροῖ, (ὑδτηθγάγιι8 Κνα- 
κώ, 564 οχ Ρ]αἴατομο Ἰοροηάατχῃ νἀ 6- 
ἴὰ Κνακίων. ΓΝαης Ταλακὼ γοβίϊ- 
{ὰΐπμη.] Μοπίθμῃ Κνακάδιον 16 ΘΠ 
παδροῦ Ῥαιβδηϊαβ. Α ἢἤανο δαυδγτη 
ΟΟ]οΓα (κνακὸς Θπῖτὴ Π)οτοα ἤκσνπϑ, 
Γα]ν8) ἤπινιιθ ποηθη Ὠδθυ; Ὠϊης 
ἀδιηαθ ἃ ἤανο ν]η] οο]οτο (ππ8 αἰεί. 
ΡοῃΒ 80 Αγιβίοίβ]θ τηϑηοσϑίτιϑβ [ουΐαβϑθ 
1Ιάθτη οὰπῇ Χοπορποπίθο. 5ΟΗΝ, 

᾿Αλέας] ΜΙπεῖνθδ οορηῃοιηθη. ἴῃ 
να, 46 ϑρατία δα ᾿ΓΠΘΓΆΡΠΘη απιο6- 
Ῥαΐ, οἷβ ᾿πιγοΐαπη βισηατη ΑἸθο Μι|- 
ΠΟΥνϑ. νἹαϊῦ Δάπις Ῥδιιβδ 88 3, 10, 7. 
5ΟΗΝ. 

κἀγαθῶν καὶ ἀγαθῶν Εἰ. “Ἰμορεοηάιππη 
πολλῶν ἀγαθῶν. νἹαοΥἹ αᾳαθαῖ, οὐ 46- 
ῬΓΑνΔΙΟΠΙΒ. ΓΘ Όυ 886. ΔΉ ΘΘΏΤΙΒ 
1Ππὰ Ἰοφαθηαὶ Πρθα ΘΒ: πη τὴ καλοὶ 
κἀγαθοί : 564 ἸδοΟΙΠΟΏ ΘΙ ᾿Ἰδύαμη 1Π 8115 
Θἴδτη ἸΟΟΪΒ ἰνΘη]Ο, 48] τη6 ἐπέχειν 
οορτηΐῖ." ΚΞΤΈΕΡΗ. Οᾶ]685 ΔΡΡοηὶ 
1Π 0116 οϑύ, 

28. οὐδὲ τὸν καπνὸν  ϑοΙ]αθαί Αρε8ι- 

[28] 
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χοντο, ἅτε οὐδέποτε ἰδοῦσαι πολεμίους" οἱ δὲ Σπαρτιᾶται 
Ε 3 ’ 

ἀτείχιστον ἔχοντες τὴν πόλιν, ἄλλος ἄλλη διαταχθεὶς, μαλὰ 
“ κ »“" 

ὀλίγοι καὶ ὄντες καὶ φαινόμενοι ἐφύλαττον. ἔδοξε δὲ τοῖς 
“- 7 ’ “ 

τέλεσι καὶ προειπεῖν τοῖς εἵλωσιν εἴ τις βούλοιτο ὅπλα λαμ- 
Υ͂ 

βάνειν καὶ εἰς τάξιν τίθεσθαι, τὰ πιστὰ λαμβάνειν ὡς ἐλευθέ- 
τ᾿ ᾽ ’ “ χ ; μι δ . : ἊΨ [2 ] 20 βους εσομενοὺυς οσοι συμπτολεμήσαιεν. Καὶ ΤῸ μὲν πρῶτον ἐφα- 9 

σαν ἀπογράψασθαι πλέον ἢ ἑξακισχιλίους, ὥστε φόβον αὖ 
» “᾿ , εἶ Ἷ " ’ὔ Α 3 

οὗτοι παρεῖχον συντεταγμενοι καὶ λιαν ἐδόκουν πολλοὶ εἶναι" 

ἐπεὶ μέντοι ἔμενον μὲν οἱ ἐξ Ορχομενοῦ μισθοφόροι, ἐβοήθησαν 

δὲ τοῖς Λακεδαιμονίοις Φλιαάσιοί τε καὶ Κορίνθιοι καὶ ᾿Εἰπιδαύ- 
“- ᾿ 7 ’ “ [ὦ ,} ᾿ 

ριοι καὶ [Πελληνεῖς καὶ ἄλλαι δέ τινες τῶν πόλεων, ἤδη καὶ τοὺς 
ο : . ε ΞῈ ν 

30 ἀπογεγραμμένους ἤΤΤΟν ὠρρώδουν. ως δὲ προϊὸν Το στράτευμα [30] 

3 Α 

ἐγένετο κατ᾽ ᾿Αμύκλας, ταύτη διέβαινον τὸν Εἰὐρώταν. καὶ οἱ 

μὲν Θηβαῖοι, ὅπου στρατοπεδεύοιντο, εὐθὺς ὧν ἔκοπτον δένδρων 
Ἁ “΄᾿ , ᾿] - Α “ 

κατέβαλλον πρὸ τῶν τάξεων ὡς ἐδύναντο πλεῖστα, καὶ οὕτως 
’ 

ἐφυλάττοντο" οἱ δὲ ᾿Αρκάδες τούτων τε οὐδὲν ἐποίουν, καταλι- 
’ ᾿ Ν᾿ ὦ ον. ι 9.ϑ.}κ Ν .“.}} ᾽ , 3 

σοντες δὲ τα ὅπλα εἰς αρπαγην εαὶ Τὰς. οἰς ετρέποντο. εκ 

, ᾿ ς ’ ’ «ἃ , ΄- Β....8 - ς Ἀ 

τουτου δὴ ἤμερᾳ τρίτη ἢ τεταρτῆη προῆλθον οἱ ππεις εἰς τον 

Ἰατ5 Ἰδοίαγθ ΡῈ Βθαχοθηΐοβ ΔΏΠΟΒ Π8]- 
Ἰὰτὰ Ὠοβίθιῃ ᾿πίγαϑϑο [Δοοηῖοδίῃ,. οἵ 
τοῖο αἸούστη 6115 Ρ] αἴαγομ8β Αρ 681]. 
6. 80: Ὅτι γυνὴ Λάκαινα καπνὸν οὐχ 
ἑώρακε πολέμιον. Ουϊηρσοηίοβ ΔΠΠΟΒ 
ΤΘΙααὶ δαοίοσοβ πυτηθιδηῖ, Οοηξ, 
Ῥειζοη. δα Α]δηὶ Υ. Η, 12, 42. 
(ὐδίθγιιπη ἔα πδυτη [ΔΟΟΠΙΟΔΙΠΙΩ 
{ὰὙὈ 85 τηϑπηογαῦ οἰϊατη ΡΒ] αζάτο μα 1. α.: 
Καὶ τῶν γυναικῶν οὐ δυναμένων ἡσυχά- 
ζειν, ἀλλὰ. παντάπασιν ἐκφρόνων οὐ- 
σῶν πρός τε τὴν κραυγὴν καὶ τὸ πῦρ 
τῶν πολεμίων. Αὐδίοίθ]65 οἴϊατα Ῥο- 
ΠΟ. 2, 9. ΤΠ] ]Π]ΘΥ65. δἷΐ ᾿ππὶ θόρυβον 
πλείω τῶν πολεμίων ἴδοϊ586 : Ὁ 1ο- 
ΤΟΥ τ8. ἃ ν γῸ Δρουτανι. 5ΟΗΝ, 

ἠνείχοντο] ἐνείχοντο Β. 
διαταχθεὶς Β.}).Ε..1.. Οὐείουϊ 

διαταχθέντες. 
καὶ ὄντες] ὄντες Υ. 
τέλεσι] τελοῦσι Ἐ. 
προειπεῖν] προσειπεῖν Β.1]. 
εἵλωσιν] Ῥοβίᾳμδιη οἱ περίοικοι 

ΧΙ Τὴ ΤΟΠτιΘγαηῦ ὃ. 25, Ποϊοΐθβ 
δανοοδηΐ, ααογη Ρ]οεψαθ ἰατηθῃ 
ἀδιηδ ἀοἔθοθγιηΐ, ταῦ ᾿088 ὑταᾶδὲ Ἰηΐτα 
ἢ. 2, 2. ούοΙΒ 15, ὁ ᾽ ἵροσε 
θέντες τοὺς Εἵλωτας ἠλευθερωμένους 

προσφάτως χιλίους. Μυϊίοβ ἀοϊηάθ 
ΕΧ ἰρβὰ ὉΓ06 ἰγαηβίαριθβο Ηδ]οΐεβ οἱ 
περιοίκους, ἰοδίαύαγν Ῥ]α Αγ 5 ΑΡ6511. 
οἰ 2:  ΒΟΝΝ, 

20. φόβον] Ααἀαϊῦ ΡΙα Αγ 5 Αρ6β. 
6. 22. γα ]ὰ5 Οἰν!ατη ΒΘ ΠΟ Π 65 οὗ Θ0ῃ- 
ἸυγΔΌΟΠ65 Θγαρθδ6. 5ΟΗΝ. 

δέ τινες] δή τινες Β.Ὁ.Υ. 
ὠρρώδουν] ὠρώδουν Β. 
20. ὡς δὲ] ἐπεὶ μέντοι Οὐ. 
προϊὸν ΤιΘΟΠΟΙανα8. προσιὸν Α.Β. 

.ν. ΑΙὰ. Οὐδίβι προσιών. 
᾿Αμύκλας] ᾿Αμυκλὰς Β. “Ῥεῖ Τὰγ- 

σϑίμππη τηοηΐθηῃ ἀθβοθηαϊθβα οἱ ἔμπαγο- 
ἴδτη ΠἸΘμ Δ] τι8 Δ 4115 ᾿π τη θϑοθηΐθτα 
ὑγϑΉΒΡΎΘΒΒ05. ᾿πηρθύπμῃ ἢοβίϊμιτη, γ- 
Ῥαΐο Ὡρυηῖηῖ8 ΟΥΪΠΘ, ΒΒ 1 1115886, ΓΤ6- 
ογὺ Τ)ιοαοτιβ 15, 65. ἀοἰηαθ ΤΘΡΌΪΒ08 
Δ Ὁ 1ρ88 Τθ8 ορριρπαῖα ἰῃ Ατοδάϊαμα 
ΤΘοΘββῖβθθ. Οὐπὶ Π)1οάοτο ϑδάθμ {τὰ- 
ατῦ ΡΙαΐΑτομαΒ Αρθ8. ας. 32. ΒΟῊΝ. 

οὕτως] οὕτω Α]Α., οσοΥτὶσοηίο 1. 
τούτων τε οὐδὲν----καταλιπόντες δὲ] 

για. δῃημποί. δα 4, 8, 22. 
καταλιπόντες] καταλείποντες Β.Υ͂. 
ἐτρέποντο] ἐτράποντο 5.1]. 
προῆλθον) προσῆλθον Ἀ.(.Ε. 
ἱππεῖς) ὁπλῖται Υ. 

Αυῷὲ 
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31 παρῆσαν. οἱ δὲ τῶν Λακεδαιμονίων ἱππεῖς, μάλα ὀλίγοι φαινό- [31] 

118. ΥἹΙ. ΟΑΡ.ν. 999 

ἱππόδρομον εἰς ΤΓαιαόχου κατὰ τάξεις, οἵ τε Θηβαῖοι πάντες 
“ “ Ἁ “ - 

καὶ οἱ ᾿Ηλεῖοι καὶ ὅσοι Φωκέων ἢ Θετταλῶν ἢ Δοκρῶν ἱππεῖς 

ς ; Ε - Ω 4ι , ; ᾽ 
μένοι. αντιτεταγμενοι αὐτοις ἤσαν. ἐνέδραν δὲ ποιησαντες 

«ς “ “ ’ “ἢ , 5 ΄ “ Τ' ὃ δῶ 

ὁπλιτῶν τῶν νεῶώτεέερων οσον τριακοσίων εν τη τῶν υν αρι ων, 

“ “- ᾿ "“}ὔ « Ἥ: κ Ὺ ε ᾿ ὔ " 
αμα οὗτοι μεν ἐξέθεον, οἱ δ᾽ ἱππεῖς ἤλαυνον" οἱ δὲ πολέμιοι οὐκ 

ἐδέξαντο, ἀλλ᾽ ἐνέκλιναν. ἰδόντες δὲ ταῦτα πολλοὶ καὶ τῶν 
“ " ᾿ “ ΠΝ ἃ , ο Ἁ , ᾽ , 

πεζῶν εἰς φυγὴν ωρμησαᾶν. εσειίι μεέενῖοι οἱ ΤΕ οιώκοντες ἐπαὺυ- 

Ἁ Ἁ “ ; ’ Ν ΄ Ἁ 

σαντο καὶ τὸ τῶν Θηβαίων στράτευμα ἔμενε, πάλιν δὴ κατε- 

στρατοπεδεύσαντο. καὶ τὸ μὲν μὴ πρὸς τὴν πόλιν προσβαλεῖν [32] 
ἣ' Ψ » νον "8 7 ΄, ζῚ ΟΣ χϑτῸ εν ’ 
ἄν ἔτι αὐτοὺς ἤδη τι ἐδόκει θαρραλεώτερον εἶναι" ἐκεῖθεν μέντοι 

ἀπάραν τὸ στράτευμα ἐπορεύετο τὴν ἐφ᾽ Ἕλος καὶ [ὕθειον. 

Ταιαόχου Τ,Θοποϊανίιιβ. Ταιολόχου 
Α.Β.6.}.Ν. ΑἸα. Τεολόχου Ἐὰ. Οοη- 
[τὶ Μοσὰβ Ρδιιβδηϊδτη 2, 20, 2; 21, ὃ. 
αὰ] Νερίαππυτη Ταιάοχον ἃ ΚρΑΥ Δ 18 
ΟΟ]απη τηθηηοσανιῦ. [Ἃ6Πἢ 3, 20, 2, 
ἰηΐο “ΓΠΘσΆΡ θη οὐ Ατηγοΐαβ οο]]οσδί 
τοιαρίτη, ἀΘ αὰὸ Χοποόρμοη. Ηϊρρο- 
ἀγόσητιβ [ογίαββθ Ἰάθτη δῦ 4 16ΠῚ ἴῃ δος 
ΤΟΡΊΟΠΘ ΠοΙηϊηαΐ Ῥαιιθδη. 2. 14, 6Ἃ. 
ΘΘΡμδηιΒ εχ Ἠδβυοῆϊο Ταιαλόχου 
τηθιηογαῖ. 18: ΤΓαιαλόχος, ἠπειρώτης. 
Ιάεπὶ : Τήροι, γεώλοχοι. τι] γεώλοφοι 
ριηθηεαηῖ. 56ΗΝ, 

οἱ Ἠλεϊοι] λεῖοι Υ, 
21. αὐτοῖς ἦσαν] ἦσαν αὐτοῖς (Ὁ. 
ὅσον) ὅσων Υ. 
ἐνέδραν) ῬΟΙγΕΘΠτΙΒ 2, 1, 22. Οὐπὶ 

Τοραςοιηοη! Ἐμιχγοίδιη ἰγδηβρτθαὶ 
ψε]]θηΐ, ἤοΐο δὺὸ8 οὔδσαϊο ρτγοιθυῖΐ 
Αρδβαιβ, ραποίβηιιθ δα {Ππ|Π11}18 τἱ- 
Ρᾶτῃ ἄποθ ϑυσατηδοθο ΓΓΠΔ510 Το] ]ο(18, 
ΔΙΙῸΒ. ἴῃ 1Πη516115 ΟΟ]]οσανῦ 1ἢ ψ8]]6, 
1056 σὰπῃ τηᾶχίτηδ τηϑητϊι 1Π Ἰ0600 τηϊι- 
ηἰΐο οὐ βυίνοβο βρϑας. 1 ΠΘΌΔΗ], 
σοπίδπγία Ποβύϊαμη ρῥδποϊίαῖο, δα ἢπ- 
ΤΩΪΠΒ ΟΥ̓ 5 Ὀ5ιβίθηθ τη, Παχηθη 
ΤΥΔΏΒΟΎΘΒΒΙ, Γπρὶοηίθβαιθ ἔπρα 51Π|11- 
Ἰαΐα ᾿πβθοιῖϊ, 1ὰ 1η514145 ποι πηΐ, ἴα 
αὖ ΘΟΙΙΙΠῚ ΒΘΧΟΘηΪ ᾿πἰογοουθηΐαγ., 
Ῥαυϊο Αἰ ϊΐου οὖ Ὀγθνὶβ δ η θ ΥΘὴ 
παῦσγαΐ ΕΤΟΠΌΠΙΙΒΊ1, το, 32. Αααιϊ Ρο- 
Ἰγϑθηιβ 2, 1, 20,9 Αρθβιίδατη [,δο66:- 
ΤΠΟΠΪΟΒ ἃ Ῥαρηα οχίμα ὉΓΌ6ΠῚ (0Π- 
ὉΠΉ115886, δίααθ ἴα ΟΡΡΌΡΠΔΠΑΙ τηοτὰ 
ἀρίαλπραϊοθΊ ΠΕΌδη. γθοθββϑίββο. ΒΟΉΝ. 

τῇ] τῷ Β. ““Τῇ 46 ἄοπιο 6 Ῥαιβαηϊα 
3.6,2. Ἰηϊογργοίαίαν Μοσυυβ. ἢ 5ΟΗΝ. 
Ὗ, ομεθίου, δ Βοβὶὶ ΕΠ11ρ08. ν. Οἰκία. 

ἐνέκλιναν νε ᾿πίο ψ υβι!8 Θδάθιη 

τηᾶπιι ΒΗ. 
32. Καὶ τὸ μὲν μὴ πρὸς τὴν πόλιν 

προσβαλεῖν ἂν ἔτι αὐτοὺς] Δ ΘΙ 5Κῖτι8, 
σομηραγδίο Ἰοςο ΠΟΥ (1415 2, 51, Ὁ] 
18 αἰ 6 ἸΏΟΓΡΟ ρββίϊοσο σοηνδ]οΐ 
ἐν θαρραλέῳ εἶναι, ἔῃ ἐμιΐο 6586, ἀἸοΙταν, 
τοοίθ ἰοοστῃ ᾿ηἰογργθίαϊα : 605 ΟΊ; 
αηιρ ἰὔιι8 εὐ ϑθηι ἐγ αϑΈ 705 6556, Ὀἱαϊοθαΐεν 
αἰϊφιαγίο Ἡνα)ΟΥ͂ 5065 6556 (ἢ οῷ ἤας 
ραγίο Τ᾿ιαοσραφηιοηῖὶ ἐπ 658 θη). ὅὍ1ς 
εβϑύῦ θαρραλέως δείπνου καὶ ὕπνου τυγχά- 
νομεν Η]ΕΥΟΠΙΒ 6, 9. (ὑδίεγαπι αὰο- 
Ιη0 0 ᾿μΔοΘαφοΙη 0 11 Ποϑίθβ ἃ 1η- 
ΘΎΘΒΒΙ ὉΓΌῚΒ ΔΙΌΘΙΘ ΘΟΙΔΙΪ Β᾽ηῦ ΠΔΥ- 
Ταηΐθη ν]46 ἄὐηθατπη ΠΠ Δοί]ουΠΊ ο. 2. 
5ΟΗΝ, Μὴ ρΡυμῃποίβ {ἸῸ8 ἰηΐτὰ ρΡο- 
5115. ποίαξαση ἴῃ [᾿ν, ΒΌΡΤΑ νΘΥΓΒΌΠΩ 
ΔΒοΟΥΙρύαμ ἴῃ Π., μαρθοῦ οὔϊδτη ἴ,. πθς 
αἀοροθαῦ [0111 ἃ0 [μθοποίανιο. Οὐηΐ. 
Ῥιπαδτι Νβιη. 7: 74: Θρασύ μοι τόδ᾽ 
εἰπεῖν ὥορἢῃ. ῬὨ]]. τού : Οὐκ ἀρ᾽ ἐκεί- 
νῷ γ᾽ οὐδὲ προσμίξαι θρασύ; 

ἀπᾶραν . (ὑδίε" ἀπάραν. 
καὶ Β. .ΕἾΝ. Οὐδίβι τε καί. 
Γύθειον εἴ Τυθείῳ ΒΟ. ΒΟΥ, 

Οδίεγὶ Γύθιον εἰ Τυθίῳ, χαρά Π1Π1}1 
6586 ΟΒΙΘΠΩΙ δα "65. δἰ θρμδηι. ““αγ- 
τὨϊατὰ ΘΔ ΠΟΥ πῚ ῥγεϑι αἸατῃ [6 ηπ-- 
1886 ρῬοβῦ Ραρμδμη 1 ΘΟ σΊοδτη, 6 
Ἰβαάδιη οὑπὶ σοηΐαμη Δα Ο]Θβοθη 1018 
Πα 615, 864. ρ]αάϊο δυτηδίϊβ (6]6 6 1586, 
Πδυταῦ ῬΟΪΥΘΘΠΒ 2, 09. 488 ΠΑΓΓΔΙΟ 
Δ αὐοα ἰθιηριιβ ρϑυηθαΐ ποβοῖο. 
ῬΙαΐΑγ οι ἴῃ ΑρΘ5118Δ0 6. 34. ἰβδάδγη 
ῬΒΟΡΙαΘ Π]πατη ποτηϊηδῖ, οἵ ραγίθπὰ 
ΘΟΥΙη τΤαΐεγί, ααϑὸ μα θοῦ ῬοΪγεοηι8, 
4088] [ΘΠ ΡΟΙΈ ΒΘΟΌΠα86 ΠΠΘΔΠΟΙΙΠῚ 
ἸΓΓΕΙΡΕΟΠΙΒ ἔδοΐα 5ἰπί, 86 46 αυίῃϊο 
ῬΙδηθ δορί. 5ΟΗΝ. 
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κ᾿ κ᾿ 4 ς " - ’ 9 , " ᾿ 
καὶ τὰς μεν ἀτειχίστους τῶν πόλεων ἐνεπίμπρασαν, Τυθείῳ δὲ, 

ἔνθα τὰ νεώρια τοῖς Λακεδαιμονίοις ἦν, καὶ προσέβαλλον τρεῖς 

ἡμέρας. ἦσαν δέ τινες τῶν περιοίκων οἱ καὶ ἐπέθεντο καὶ συνε- 

στρατεύοντο τοῖς μετὰ Θηβαίων. 

᾿Ακούοντες δὲ ταῦτα οἱ ᾿Αθηναῖοι ἐν φροντίδι ἦσαν ὅτι χρὴ 
- Α , Β.κ.-8 ’ 9» ’ 3, ’ 

ποιεῖν περὶ Λακεδαιμονίων, καὶ ἐκκλησίαν ἐποίησαν κατὰ δόγμα 

βουλῆς. ἔτυχον δὲ παρόντες πρέσβεις Λακεδαιμονίων τε καὶ 
“ 3 ε ’ " “ ὅθ δ) ε Δ ὃ Ψ 

ΤΡ ΕΤΙ ὑπολοίπων συμμαχῶν αὐυτοις. Οοὔεν Οῆ οι ακΚεοαιμονιοι 

Αρακος καὶ "Ωκυλλος καὶ Φαραξ καὶ ᾿Ετυμοκλῆς καὶ ᾿Ολονθεὺς 
᾿ , ’ »" “ , ’ κ ι 

σχεδὸν πάντες παραπλήσια ἔλεγον. ἀνεμίμνησκόν τε “γὰρ τοὺς 
2 ἊΝ ς Δκ. Κ΄ 5 3 “ , “- 

Αθηναίους ὡς ἀεί ποτε ἀλλήλοις ἐν τοῖς μεγίστοις καιροῖς 
- Ν ’ 

παρίσταντο ἐπ᾽ ἀγαθοῖς" αὐτοί τε γὰρ ἔφασαν τοὺς τυράννους 

συνεκβαλεῖν ᾿Αθήνηθεν, καὶ ᾿Αθηναίους, ὅτε αὐτοὶ ἐπολιορ- 

“ Ἁ Υ Μ“ ΄“ " ’ 2 ε ’ 

ἀγαθὰ εἴη, ὃτε κοινῇ ἀμῴοτεροι ἔπραττον, ὑπομιμνήσκοντες 
Α Ἁ ’ »“ 9 ϑ 9 

μὲν ὡς τὸν βαρβαρον κοινῇ ἀπεμαχέσαντο, ἀναμιμνήσκοντες 
κ - Α “ ’ ΄- 

δὲ ὡς ᾿Αθηναῖοί τε ὑπὸ τῶν ᾿Ελλήνων ἡρέθησαν ἡγεμόνες τοῦ 
΄“΄ 4 ι ΡΥ ᾽ὔ “ Δ ὃ ’ 

ναυτικοῦ καὶ τῶν κοινῶν χρημάτων φύλακες, τῶν Δακεθαιμονίων 

τὰ νεώρια] τά τε νεώριανγ. (ῃἰς. 4, 8: Οὐδ᾽ οἱ Λάκωνες πρὸς τοὺς 
προσέβαλλον Β.).Ν. Οεἴοτ! προσέ- 

βαλον. 
τινὲς τῶν περιοίκων] Οὐηΐ. 5. 25» 

τοῦ! Ηἱϊβί. νο]. το, Ρ. 801. 
33. Λακεδαιμονίων---πρέσβεις οτη. 

παρόντες πρέσβεις] πρέσβεις πα- 
ρόντες 

καὶ τῶν ἔτι ὑπολοίπων συμμάχων 
αὐτοῖς Β.Ο..ΕΕ.1.Ν. Οίϑγε καὶ 
τῶν ἄλλων: συμμάχων τῶν ἔτι ὑπολοί- 
ώΤὼῶν αὔυτοις. 

ἔΑρατος)] ΜαΙρὸ [1 ΘΟ ΠΟ] Αρα- 
κος. Τϑοΐθ, ριιῖο. ΑΥ̓ΔΟΠῚ ΠΔΙΑΓΟΠ ΤΩ 
ΠΟΙΏΪΠΑΥΙ ΠΡΤῸ 2, οᾶΡ. 1. οὰπὶ Π)1ο- 
ἄοτο. ὅ΄ΟΗΝ. ιοάοτο [3, 1οο, 
ὙΝ 6ββει πρὶ ἀμ ΠῈ γοϑ α] Ὁ" Αρακος 
ΡΓῸ ἤΑρατος, αὖ ΕρῸ ΧοΠΟΡΒΟΠΗΙΙ. 
᾿Ωκυλλος] ϑΌΡΓΑ 5, 4, 22. δαξαϊ 

ζκελλος. βοᾷ ΠοΓον 5 οὐ Π σου 85 
ΒΙΓΉΙΠΠΟΙ ἀϊοαην. ΘΟῊΝ. ϑβαρτα 
τ δι ταςιτη [Ὥκυλλος. ΗἸο "ΩκύλοςνΥ. 
Φάραξ) Ναπδτγομιπὶ οἸιιβάθπη πο- 

ΤΏ] 18. ΒΌΡΓα ΠΟΙηΪηαν: οὐ Εἰγιηο- 
σἴδη 5. 4. 22. ΒΟΗΝ. 

᾿Ολονθεὺς 1 Α ἤσαθιβ, ὀλόνθοις, 
ἀποίαπι ποηθη. 5ΟΗΝ,. 

παραπλήσια ἔλεγον] Αὐ]βίοί!]65 Ε- 

᾿Αθηναίους (τὰς εὐεργεσίας), ἀλλ᾽ α 
πεπόνθεσαν εὖ, αὖι Εαδίγαῖβ ἴῃ 
(ὐΟΤΤηΘη41115 Ρ. 54 Ὁ : Τὸ δὲ περὶ Λα- 
κεδαιμονίων τοιοῦτον ἱστορεῖ Καλλισθέ- 
νης ἐν τῇ πρώτῃ τῶν Ἑλληνικῶν, ὅτι, 
Θηβαίων εἰς τὴν Λακωνικὴν εἰσβαλ- 
λόντων, ἔπεμψαν Λακεδαιμόνιοι πρὸς 
τοὺς ᾿Αθηναίους συμμαχίας δεόμενοι, 
λέγοντες ἐπ᾽ ᾿Αθηναίων, ὅσα μὲν τοὺς 
᾿Αθηναίους οἱ Λακεδαιμόνιοι πεποιήκα- 
σιν εὖ, τούτων ἐπελάθοντο ἑ ἑκόντες, ἃ δ᾽ 
αὐτοὶ χρηστὰ πρὸς ᾿Αθηναίων ἐπεπόν- 
θεσαν, τούτων ἐμέμνηντο, ὡς διὰ τούτων 
αὐτοὺς ἐπαξόμενοι πρὸς τὴν συμμαχίαν 
μᾶλλον. Ηφὸς 116 οχ Πἰθγοὺ ὈΓΙΤΠΟ 
ΗἩδ]]οπΙοοσιτη (ὑΔ] 50 Π 618, ααθὸ (Δ]- 
᾿ΙΒΌΠΘ 65 ἃ ρᾷοθ Απίδ]οϊδδ θχουϑιιβ 
ογαῦ, ἰεβίθ 1)]ΟάΟΓῸ 14, 117. 5ΟΗΝ. 

ἐπ᾽ ἀγαθοῖς] ΠΤ) α Π]Οποτὴ ταὶῃὶ ἴδ- 
οἴπηΐ πες νεῦρα. ΘΟΗΝ. [ὐ8ἰζαίαβ 
εβϑύ ἐπ᾿ ἀγαθῷ. 

τυράννους Ριβιβίγαϊαβ. 5ΟΗΝ. 
34. ὅσ᾽ ϑίορμαηιιβ. [ΛΌ1Ὶ ὡς. 
ἀμφότεροι] ἀμφότερα Ἀ. ΑἸά., οοτΥ- 

γχσοηΐθ 1. 
ἀπεμαχέσαντο] ἀπεμαχήσαντο Ἐ᾿, 
χρημάτων φύλακες (ΟΥ̓ ΘΙ Ἰοοιπε 

᾿ΑΤΙΒα. ο. 4. οχοϊζανι Μοχιβ, Τπὰ- 

ΑΔ. 6, 

ἡ [33] 

[34] 844 κοῦντο ὑπὸ Μεσσηνίων, προθύμως βοηθεῖν. ἔλεγον δὲ καὶ ὅσ᾽ 
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δδνων αὖ ταῦτα τῶν ᾿Αθηναίων. εἷς δὲ αὐτῶν καὶ ὧδέ πως εἶπεν. [35] 

36 τὰς ᾿Αθήνας, σφίσιν ἐμποδὼν γένοιντο. ὁ δὲ πλεῖστος ἣν λόγος [36] 

37 
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Ἂ" ,ὔ ᾽ ’ Ν “ « Ἂ! , “ἊΜ 
ταῦτα συμβουλομένων, αὐτοί τε κατὰ γῆν ὁμολογουμένως ὑφ 

, κ “ ’ 
ἁπάντων τῶν Ελλήνων ἡγεμόνες προκριθείησαν, συμβουλομέ- 

2 Ν π..8 - Α “ 3. 9 ε ἤ “ ᾽ κ Ἁ 
᾿πὰν δὲ υμεις και ἡμεῖς, ω ἄνδρες, ομονοήσωμεν, νυν ελπὶς τὸ 

πάλαι λεγόμενον δεκατευθῆναι Θηβαίους. οἱ μέντοι ᾿Αθηναῖοι 

οὐ πάνυ ἐδέξαντο, ἀλλὰ θροῦς τις τοιοῦτος διῆλθεν ὡς νῦν 
“- ’ὔ “ ᾿ Δ 9 τ ’ ΕἾ ’ὔ δὲ 

ταῦὔυτα λέγοιεν, ὅτε δὲ εὖ επραττον, ἐπέκειντο μιν. μέγιστον ὁεὲ 

τῶν λεχθέντων παρὰ Λακεδαιμονίων ἐδόκει εἶναι ὅτι ἡνίκα κα- 
, 3 Χ ’ ’ 3 , “ 

τεπολέμησαν αὐτοὺς, Θηβαίων βουλομένων ἀναστατους ποιῆσαι 

ὡς κατὰ τοὺς ὅρκους βοηθεῖν δέοι" 
ν᾿ Ν “ Υ “- 

οὐ γὰρ ἀδικησάντων σφῶν 
᾽ ’ ε Ἂ ΤῸ ᾿ ςε ᾽ ᾿ς - Δ ὃ 
επιστρατεύυοιεν οι βρκὰ ες Καί Οἱ ΜΕΙ͂ αντῶν Τοῖς ακΚεοαιμο- 

Ν , “- Ι͂ ς - 

νίοις, ἀλλὰ βοηθησάντων τοῖς ᾿]ἐγεάταις, ὅτι οἱ Μαντινεῖς 
᾿ “Ὁ ᾽ ; ᾽ . 

παρὰ τους ορκοὺυς επεστρατευσαν αὐυτοις. 

τούτους τοὺς λόγους θόρυβος ἐν τῆ ἐκκλησίᾳ" 

’ ων ἢ Α 

διέθει οὖν καὶ κατὰ 

οἱ μὲν γὰρ 

δικαίως τοὺς Μαντινέας ἔφασαν βοηθῆσαι τοῖς περὶ Πρόξενον 
" κ δον κ᾿ ᾿ ᾿ Ὁ ἥ ε δὲ ᾿ Ν “ 
ἀποθανοῦσιν υποὸ τῶν πέρι τον τασιπῖῆτον. Οἱ Οοε ἀοικειν, οτΤι 

“ 3. εἰς ἢ ’ 
ὅπλα ἐπήνεγκαν 'Πεγεάταις. 

Γούτων δὲ διοριζομένων ὑπ᾽ αὐτῆς τῆς ἐκκλησίας, ἀνέστη [37] 

ΟΥΟΙα158 οχ 1, οό. ἘΕῪ. Ῥοτίαβ, ὉΡῚ 
εβϑῦ: Καὶ ἑλληνοταμίαι τότε πρῶτον 
᾿Αθηναίοις κατέστη ἀρχὴ, οἱ ἐδέχοντο 
τὸν φόρον" οὕτω γὰρ ὠνομάσθη τῶν 
χρημάτων ἡ φορά. ΟΗΝ. 

τῶν Λακεδαιμονίων] Ῥαυποίο δηΐθ 
τῶν Ῥοβίίο τῶν δὲ Λακεδαιμονίων Α. 
ΑἸΙΑα.. οοττιρδηίθ 1. 

συμβουλευομένων, αποα Ὀ18 οδ ἴῃ 
ΕΙΌΓΙΒ, Ὀ15. σοΥΓΙσο τὴ 6586 συμβου- 
λομένων ΑἸΧῚ 1Δπ| 6α. ρΡγΙπηδ, Ποίαν] ητι8 
ΘΟ θοαὶ δα Πεπηοβίῃ. Ρ. τού, 25 δα. 
ἈΠ εἰβὶς. δυστόΌσθη, ἰοῦ Χοπορμοηΐθο 
Δα ΘηΓΙ5 δα 111π|8 νευρὰ: ᾿Ακούω δ᾽ 
ἔγωγε πολλάκις ἐνταυθὶ παρ᾽ ὑμῖν τίνων 
λεγόντων ὡς ὅτε ἠτύχησεν ὁ δῆμος 
ἡμῶν, συνεβουλεύθησάν τινες αὐτὸν σω- 
θῆναι, πιδαπθ ἀρ] θῖη δηϊτηδανογίθη- 
15. ΒΟΪ]ΟΘΟΙΒΙΏΤΙΠΊ Γ]6611] ΡΙΥῸ δοῖϊνο εὖ 
ῬΑΒΒΙΨῚ ΡΙῸ ΤηΘ610, 51 [6υῪ! ροββϑί, ρο- 
5111, Ῥϑυν δι αὐθηθ Βθηςθης185, 10] 
ααοαὰθ Ῥοβοθηςβ συνεβουλήθησαν. 
Αρυᾶ (ΟἀαἸβηστῃ νοὶ]. ὃ, Ρ- 840 Ό, εα. 
Οματ. : : Προειπὼν δὲ αὐτοῦ τῷ δεσπότῃ 
μηδὲν εἶναι σωματικὸν πάθημα τῷ 
πρεσβύτῃ, σκέψασθαι συνεβουλευσά- 
μην ὅτι φοβοῖτο μέλλοντος αὐτοῦ τοὺς 

λόγους ὧν ἐνεχείρισεν ἀπαιτεῖν, καὶ διὰ 
τοῦτο λυποῖτο, ΒΟΥ ΘΠ μη συνεβού- 
λευσα μήτι φοβοῖτο, υ συνεβούλευσα 
Θϑῦ Ρᾶ}}10 ροϑί εἵ Ρ. 852 Ο, Οείογυτη 
1ΐα συμβουλεύεται οἱ συμβουλευομένης 
ῬΙῸ συμβούλεται εἰ συμβουλομένης 
Ἰθ6Ὶ ἀπ ΑΥΙΒΌ1α15 νο]. 1, Ρ. 5ού. 

45. δεκατευθῆναι] 1)6 β86ηδὰ νἱᾶθ 
ΒΌΡΓΙΑ δα 6, 5, 2ο. 5ΟῊΝ. 

᾿Αθήνας] Θήβας Α. ΑΙά., οσουτὶ- 
σδεηΐε Η. 

σφίσιν] σφεῖς Τ)οῦτεοιΒ. ΜΙ. δὰ 
658. δίβθρῃ. ν. Σφέες, Ρ. 1594. 

20. πλεῖστος ἢν λόγος] ΠΙπα πηαχίτηθ 
ὈΓΡΊΙΘ δ ἃ [ΔΟΘ ΘΠ 118 ἰθσαί]8, 
π΄ τοοίθ Μουσι ᾿ηἰογργοίαξασ, ΘΗΝ. 
ΡΙῸ λόγος Β. ΡΓ. αἰϊὰα μαρυϊ νοσᾶ- 
θα ]απ,. 

κατὰ τοὺς ὅρκους] Νά. δα 5. το. 
ἐπιστρατεύοιεν] ΝδΘ ααϊβ Ραυϊατοῦ 16- 

ΒΘπα απ. ἐπιστρατεύειν τοὺς ᾿Αρκάδας 
καὶ τοὺς οἴς., τοοΐα ΜοΙῚΒ ΘΟΤΩΡΑΓαν 
Ἰοοῦπη ἰπῆτα 7, 1, 23. μόνοι γὰρ οἰκοῖεν. 
ΘΊΠῚ116 ΘΧΘΠΊΡΪ πα ΒΌΡΓΑ Ἰὰπὴ Δαζαϊ, 
ΑἸπὰ τη Αμδθ88. 7, 3, 6. ΗΝ. 

τὸν Στάσιππον] Στάσιππον ΕΝ, 
Τεγεάταις] Ταγεάταις Β. 

ῃα 



402 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΙΒΚ ΗΙΞΤ. ΘΒ. Α.Ὁ. 

᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν, ὦ 
᾿- “5, " 

ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, ἴσως ἀντιλέγεται, τίνες ἦσαν οἱ ἄρξαντες 

Κλειτέλης Κορίνθιος καὶ εἶπε τάδε. 

93 “ ς “Ἅ Α . " δ 3 ’ 4 “ « 

ἀδικεῖν. ἡμῶν δὲ, ἐπεὶ εἰρήνη ἐγένετο, ἔχει τις κατηγορῆσαι ἢ 
ε 9΄ »νἢ ἤ δ ταν ,ὔ Φ 8 ͵ 4 δλᾷ 

ὡς ἐπὶ πόλιν τινὰ ἐστρατεύσαμεν ἢ ὡς χρήματα τινων ἐλάβομεν 
ς ς΄“ 9 Ἐ Ψ 3 , “-“ Ψ Α 

ἢ ὡς γῆν ἀλλοτρίαν ἐδηώσαμεν ; ἀλλ΄ ὅμως οἱ Θηβαῖοι εἰς τὴν 
“ Ἁ ’ 

χώραν ἡμῶν ἐλθόντες καὶ δένδρα ἐκκεκόφασι καὶ οἰκίας κατακε- 
Ἑ “-- ' ΕᾺ Α 

καύκασι καὶ χρήματα καὶ πρόβατα διηρπάκασι. πῶς οὖν, ἐὰν μὴ 
ΒΥ ΄“ “ ’ 9 .. Α 

βοηθῆτε οὕτω περιφανῶς ἡμῖν ἀδικουμένοις, οὐ παρὰ τοὺς 
“ χ .“ “ 

ὅρκους ποιήσετε; καὶ ταῦτα ὧν αὐτοὶ ἐπεμελήθητε ὅρκων ὅπως 
΄“ Ρ “- “ ’ὔ ᾽ 

πᾶσιν ὑμῖν πάντες ἡμεῖς ὀμόσαιμεν ; ἐνταῦθα μέντοι οἱ ᾿Αθη- 
“- " ,ὔ ς ᾿] θῶ Ἁ δί ᾿] ’ - 

ναῖοι ἐπεθορύβησαν ὡς ὀρθῶς τε καὶ δίκαια εἰρηκότος τοῦ 
“- ’ ᾿Ὸ 

28 Κλειτέλους. ἐπὶ δὲ τούτῳ ἀνέστη Προκλῆς Φλιάσιος καὶ εἴπεν" 

Ὅτι μὲν, ὥ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, εἰ ἐκποδὼν γένοιντο Λακεδαιμό- 
Α »“" ’ “- -» 

νιοι, ἐπὶ πρώτους ἂν ὑμᾶς στρατεύσαιεν οἱ Θηβαῖοι, πᾶσιν 
ω “- “ Ἂ' “ Α ΕΣ ’ «ἵ δ΄ σι » 

οἶμαι τοῦτο δῆλον εἶναι" τῶν γὰρ ἄλλων μόνους ἀν ὑμᾶς οἴονται 
“ ΝΜ Ἁ “ 4“ 

40 ἐμποδὼν γενέσθαι τοῦ ἄρξαι αὐτοὺς τῶν ᾿Ελλήνων. εἰ δ᾽ οὕτως 
,᾽7 τὸ Α Α .Δκ ΄Ν“ ἤ ΕῚ «ς ἴω ς »“ 

ἔχει, εγὼ μεν οὐδὲν μᾶλλον Λακεδαιμονίοις ὧν ὑμᾶς ἡγοῦμαι 
“ “- “- νι Ἀ “- 

στρατεύσαντας βοηθῆσαι ἣ καὶ ὑμῖν αὐτοῖς. τὸ γὰρ δυσμενεῖς 
ἂν « “- ’ Α «ε ’ 9 “ « ; ’ 

ὄντας ὑμῖν Θηβαίους καὶ ὁμόρους οἰκοῦντας ἡγεμόνας γενέσθαι 
“ Ω «Ἁ - “ «ὦ 

τῶν λλήνων πολὺ οἶμαι χαλεπώτερον ἂν ὑμῖν φανῆναι ἢ 
; “ἁ ὁπότε πόρρω. τοὺς ἀντιπάλους εἴχετεχ συμφορώτερόν γε μεντὰᾶν 

ε - ᾿᾽ - ’ὔ Ε] Χ 

ὑμῖν αὐτοῖς βοηθήσαιτε ἐν ᾧ 
έ 

»᾿ Ψ( εἴ - «ἢ « " 

ετι εἰσίν οἱ συμμαχοῖεν ἂν ἢ εἰ 
-" ’ . ΒΝ (1 ’ 4 “ ’ Α 4 

ἀπολομένων αὐτῶν μόνοι ἀναγκάζοισθε διαμάχεσθαι πρὸς τοὺς 
΄“ Α “ 

40 Θηβαίους. εἰ δέ τινες φοβοῦνται μὴ ἐὰν νῦν ἀναφύγωσιν οἱ 
’ ΄-“" 

Λακεδαιμόνιοι, ἔτι ποτὲ πράγματα παρέχωσιν ὑμῖν, ἐνθυμή- 
« «ἵ 9 “ “ -“ 

θητε ὅτι οὐχ οὺς ἄν εὖ ἀλλ᾽ οὗς ἂν κακῶς τις ποιῆ φοβεῖσθαι 

δεῖ μή ποτε μέγα δυνασθῶσιν. ἐνθυμεῖσθαι δὲ καὶ τάδε χρὴ, ὅτι 

37- ὅρκων) ἈΘροίτο μυ]5 νοσαθυ]} 
ΟΥ̓ΔΌΟΠΘΙΩ ααΤΙΟσθη ἴασις. Δ ΘΙβΚὶὸ 
ἰδιήθη οὖ ΝΥ ΟἹ ο ΟἸΔ ΟΣ οἵ ρυαυΊοΥ ἴα 
ἤοεὶ νἀοίαγ, 5ΟΗΝ. 

ἡμεῖς οτχ. Β., αὶ] δηΐθα ἐκεκόφ. 
οἱ ᾿Αθηναῖοι] ᾿Αθηναῖοι Ἐ. 
48. Προκλῆς ΒΟ ΕΕΗ.1. Οεο- 

1611 Πατροκλῆς. Ια. Δηποί. δα 5,.3,,128; 
εὖ δα δίγϑθ. 8, Ρ. 364. 

πρώτους ἂν) πρώτους . 
39. ἐγὼ μὲν οὐδὲν μᾶλλον] ἐγὼ μᾶλ- 

λον οὐδὲν (Ὁ. 
ἡγοῦμαι---ὄντας ὑμῖν οτη. ΕἸ. 

ὑμῖν Θηβαίους] ἡμῖν Θηβαίους Β. 
ἔχετε ΟΥᾺΒ οτηθηθαθαΐ εἴχετε. 

5ΟΗΝ, δὶς Β.Ρ Η.Υ. 
μέν] μήν Ἐ. 
βοηθήσητε)] ϑϑοΙϊρϑὶ 

5ΟΗΝ. δῆς Β...Υ. 
οἱ συμμαχοῖεν ἂν] οἱ συμμαχοῖεν 

Θίθρμδηι8, οἱ σύμμαχοι ἂν 1ἰ τὶ. 
ἢ εἰ) ἢ ΒΕ. 
40. ἀναφύγωσιν) Τἄθιπ νεθυτα δᾶ- 

ξαϊϊ 2, 3, 5ο. ΞΟΗΝ. 
ἐάν) καί Ἐξ, Τη αυο καὶ ἂν (Δ: }18, 

κἂν Ἰαΐογα μυιίαραί ΘΟΠ ποι θυ 8. 

βοηθήσαιτε. 



118.Ἱ. ΟἌΡΟ. 408 369. 
"΄"» ’ ο Ἀ πον 4 ;; Α ’ Ἷ “ 

κτᾶσθαι μέν τι ἀγαθὸν καὶ ἰδιώταις καὶ πόλεσι προσήκει, ὅταν 
᾽ ’ ΠῚ Ψ "» 7 3 950 ’ 
ἐρρωμενέστατοι ὦσιν, ἵνα ἔχωσιν, ἐᾶν ποτ ἀδύνατοι γένωνται, 

“Ἂ - Α “ .] - 

41 ἐπικουρίαν τῶν προπεπονημένων. ὑμῖν δὲ νῦν ἐκ θεῶν τινος 
᾿ 

καιρὸς παραγεγένηται, ἐὰν δεομένοις βοηθήσητε Λακεδαιμο- 
;ὔ᾽ Ι ᾿ 

νίοις, κτήσασθαι τούτους εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον φίλους ἀπρο- 
- ’ 

φασίστους. καὶ γὰρ δὴ οὐκ ἐπ᾽ ὀλίγων μοι δοκοῦσι μαρτύρων 
΄-- Δ “3 ὧν ι Α “- Α 

νῦν ἄν εὖ παθεῖν ὑφ᾽ ὑμῶν: ἀλλ᾽ εἴσονται μὲν ταῦτα θεοὶ οἱ 
΄“ “΄- δΑ " ᾽ς; 

πάντα ὁρῶντες καὶ νῦν καὶ εἰς ἀεὶ, συνεπίστανται ὁὲ τὰ γιγνό- 
Ἁ Α ἢ 

μενα οἵ τε σύμμαχοι καὶ οἱ πολέμιοι, πρὸς δὲ τούτοις καὶ 
; Ἁ ’ 

ἅπαντες “λληνές τε καὶ βάρβαροι: οὐδενὶ γὰρ τούτων ἀμελές. 
“ , 

42 στε εἰ κακοὶ φανείησαν περὶ ὑμᾶς, τίς ἄν ποτε ἔτι πρόθυμος 
“ ψ 8 ’ 9 , δὲ Α ς » ὃ Ε] θ Α ΄ 

εἰς αὐτοὺς γένοιτο ; ἐλπίζειν ε χρὴ ὡς ἄνόρας ἀγαθοὺς μαλλον 
’ 7 “" 

ἢ κακοὺς αὐτοὺς γενήσεσθαι εἰ γάρ τινες ἄλλοι, καὶ οὗτοι 
΄- νι ΄ 

δοκοῦσι διατετελεκέναι ἐπαίνου μὲν ὀρεγόμενοι, αἰσχρῶν δὲ 
Ε . ’ Α ᾿ ’ . , ᾿ , ἊΝ" 

43 ἔργων ἀπεχόβενοι. πρὸς δὲ τούτοις ἐνθυμήθητε καὶ τάδε. εἴ 
, ᾿- " ᾿ , Χ 

ποτε πάλιν ἔλθοε τῇ ᾿ λλαδι κίνδυνος ὑπὸ βαρβάρων, τίσιν ἂν 
ΟΝ ’ “« ’ ’ Α «ἁ Ι 

μᾶλλον πιστεύσαιτε ἢ Λακεδαιμονίοις ; τίνας δὲ ἂν παραστα- 

τας ἥδιον τούτων ποιήσαισθε, ὧν γε καὶ οἱ ταχθέντες ἐν Θερ- 
’, Ὁ) δ Υ ᾿] “- σ΄ «ἃ 

μοπύλαις ἅπαντες εἵλοντο μαχόμενοι ἀποθανεῖν μάλλον ἢ 
“ ’ ΄“΄“ ’ “ἢ χ 

ζῶντες ἐπεισφέρεσθαι τὸν βάρβαρον τῇ ᾿Ἑλλαδι; πῶς οὖν οὐ 

42: ἔτι βηαπιηὶ ΤΙΝ πὶ ποτ᾽ ἀδύνατοι] ΗἩ. εἴ, χφιυδηίιπη 6Χ 
[το 2ἢ  ΔΙΟΚΘΠΔΓΙῚ 51:16 10 ΠΟ]ΠΡῸ δα δα. δἴο- 

ῬΏΔΩΙ ποτ᾽ ἀδύνατοι ΘΧὨΙαΠΐειη, ΚΕ, 
(ὐδίθιὶ ποτε δυνατοί. 

προπεπονημένων Β.1).Η.1.Ν΄. (ὐείοτι 
πεπονημένων. ““ΝΟῊ Τη8]6 προπεπο- 
νημένων : τὖ ἴῃ βοπροοίαΐο, νΊΓ 0 8. 1η- 
ψΆ]1α], ἔγαοῦι Ἰαθοστιπὰ ῬΙΊΟΤΊτΩ 1οοἴθη- 
ἴὰγ. ρος 115 Δα χ τη ΗΥΤΉ]ΒΒΙ ΠΥ Τα 
εβῖ, τὰ προπεπονημένα. ὥρα 8]1ἃ πο- 
ΟΠ 6 οδί ἴῃ Οὐτη. 4, 2, 22." 5ΟΗΝ, 

41. νῦν ἀπία ἐκ ρΡοππηύ Β.Ο.).Ἐ.Ὲ, 
Η.1.. Οὐθίουὶ ροβί παραγεγένηται, 
ΑἸα. αυϊάρτη οππὶ ἐὰν Πρ ΘΠΏ8. 

θεῶν) θεοῦ 1). οπι. Ε΄. ΑἸά., φοττ- 
δεηΐα Η. ΡῖῸ 60 παρὰ Υ΄., 5Β6ΥνΔΠ5 
εκ. 

οὐκ ἐπ᾽ ὀλίγων] οὐχ ὑπ᾽ ὀλίγων ΒΗ. 
ἐπ᾽ ὀλίγον Εἰ. 

καὶ δηίθ νῦν δαἀάπηΐ Β..ΗΠῸΥ.., 
ΟΙΏ. σθίρυϊ. 

οὐδὲν---ἀμελές] ΘΌΒΡΙΟΘΟΥ [α18586 οὐ- 
δενί. Τία αἸοϊαΓ ἐπιμελὲς αὐτῷ ἐγέ- 
νετο. ὅΟΗΝ, Αἴαᾳαδ οἴδμι ἀμελές. 
τ᾽ !αβαιθ δχοηρὶα ν. ἴῃ θρῃδηὶ 
ΤΠ. 

ὡς) Ρτορίοι. {αΐαχιτη γενήσεσθαι 
Εγ. Ῥογίπβ ἀδϊοπάτπτη, «“Δοοῦ ϑια5. δᾶ 
ΑΟΒΠ]οη Γαΐ. Ρ. 549. ἴῃ ὅμως τηὰ- 
ἰΔηαπιπ οΘηβιΐ, ΘΧΘΠΊΡ]15 οοηΐγα Ρ]Α- 
ΓΟΠ1ΟἾ5. 8]|Π|56Ὲ6 ἀοἔεπαι Ἡιπαογί. δα 
Ῥῃφαοη. Ρ. 226. ΞΟῊΝ, 

αὐτοὺς γενήσεσθαι] γενήσεσθαι αὐ- 
τούς Ἐ, 

οὗτοι] αὐτοὶ. 
αἰσχρῶν) αἰσχρῶς ΑἸΙα., σοττροηΐθ 

44. τῇ Ἑλλάδι ΒΟ. ἘΦΞΉΟΥ. 
Οεἰοεὶ ἐν τῇ Ἑλλάδι. 

κίνδυνος ὑπὸ βαρβάρων]ὔ ΤοΙηοΆ1}. 
Ρ. 100, 7: Οὐδεὶς κίνδυνος ὑπ᾽ ᾿Αθη- 
ναίων ἢν. 

πιστεύσαιτε ΘΕΠΠροΙάσΓιι8, πιστεύ- 
σοιτε Ὁ.ἘΓΝ. Οὐεἰδυ πιστεύσητε. 

ποιήσαισθε Β.1).Ἡ.Υ. ποιοῖσθε Ο. 
ποιήσεσθε Ἐ.Ἐ1. Οὐδίοεὶ ποιήσητε. 

ἐπεισφέρεσθαι Β.1).Β. ἘΝ 10. (ὐδίοεὶ 
συνεπεισφέρεσθαι. "δηρτιηαγ ΓΠ6- 
Ἀδη]. 

42 
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; ΓῚ Φ ΓΉΝΑΙ; »᾿ ὃ . Α ᾿νε “αὖ ΩΝ 
δίκαιον ὧν τε ἕνεκα ἐγένοντο ἄνδρες ἀγαθοὶ μεθ᾽ ὑμῶν καὶ ὧν 
᾽ ι ἦτ δν , “- " - Ἷ ι φ .α΄ ὧἱ 
ἐλπὶς καὶ αὖθις γενέσθαι πᾶσαν προθυμίαν εἰς αὐτοὺς καὶ ὑμᾶς 

ἴφι ἊΨ Α Α “σ΄ ’ὔ ’ 

44 καὶ ἡμᾶς παρέχεσθαι: ἄξιον δὲ καὶ τῶν παρόντων συμμάχων 
3 “- Φ ’ 3 ὃ ’ θ ο Ν » Ψ “ 

αὐτοῖς ἕνεκα προθυμίαν ἐνδείξασθαι. εὖ γὰρ ἴστε ὅτι οἵπερ 
“ “- ᾿ Α «ες - 

τούτοις πιστοὶ διαμένουσιν ἐν ταῖς συμφοραῖς, οὗτοι καὶ ὑμῖν 
᾿] ’ “δ Ὁ ; , τ᾿ Α Α ὃ “- 

αἰσχύνοιντ᾽ ἄν μὴ ἀποδιδόντες χάριτας. εἰ δὲ μικραὶ δοκοῦμεν 
, 3 ε κ᾿ , , ᾽ ἃ. 3) " , 

πόλεις εἶναι αἱ τοῦ κινδύνου μετέχειν αὐτοῖς ἐθέλουσαι, ἐνθυμή- 
κ᾿ ἧς ᾿ 

θητε ὅτι ἐὰν ἡ ὑμετέρα πόλις προσγένηται, οὐκέτι μικραὶ 
κ Κ αι αἵ τα 

45 πόλεις ἐσόμεθα αἱ βοηθοῦσαι αὐτοῖς. ἐγὼ δὲ, ὦ ἄνδρες ᾿Αθη- 
- ’ Ἁ 5" ψ, ᾿ ’ Α ’ Φ ’ 

ναῖοι, πρόσθεν μὲν ἀκούων ἐζήλουν τήνδε τὴν πόλιν ὅτι πάντας 
Α κ ’ὔ Ε] ’ ’, 

καὶ τοὺς ἀδικουμένους καὶ τοὺς φοβουμένους ἐνθάδε καταφεύγον- 
3 “ ’ 5 ΄ ΟῚ “ἈΚ ΩΝ ’ . - 

τας ἐπικουρίας ἤκουον τυγχάνειν νῦν δ᾽ οὐκέτ᾽ ἀκούω, ἀλλ 
9 Ἅ γδ ι ΕὐτωΝ ΠΥ ἃ ἢ ι 5 , 

αὐτὸς ἤδη παρὼν ὁρῶ Λακεδαιμονίους τε τοὺς ὀνομαστοτατους 
΄. Α ᾽ , “ἢ Ὶ ΄ 

καὶ μετ᾽ αὐτῶν τοὺς πιστοτάτους φίλους αὐτῶν πρὸς ὑμᾶς τε 
.“΄ Α ’ οἷ “ 3 ΄-“ ε σ΄“ Α Ἁ 

46 ἥκοντας καὶ δεομένους αὖ ὑμῶν ἐπικουρῆσαι. ὁρῶ δὲ καὶ Θη- 
’ ε ᾿ ς; Ε) Δ ὃ , 9 ὃ δί 

βαίους, οἱ τότε οὐκ ἔπεισαν Λακεδαιμονίους ἐξανδραποδίσασθαι 
΄ - ’; “.- “- ϑ ’; Ἁ 

ὑμᾶς, νῦν δεομένους ὑμῶν περιιδεῖν ἀπολομένους τοὺς σώσαντας 
Ὁ - ι 3 ε , , ᾿ , Ψ ι 
ὑμᾶς. τῶν μὲν οὖν ὑμετέρων προγόνων καλον λέγεται, ὅτε τοὺς 

Α “ ’ , ᾿] ’ 

᾿Αργείων τελευτήσαντας ἐπὶ τῇ Καδμείᾳ οὐκ εἴασαν ἀτάφους 
’ οι ε “- δὲ Α ᾿ “ἃ ’ ς ᾿, 2 “Ῥ 

γενέσθαι" ὑμῖν ὃε πολὺ καλλιον ἂν γένοιτο, εἰ τοὺς ἔτι ζῶντας 
’ ’ὔ ς “ ’ τ ’ὔ ,.κ 

Λακεδαιμονίων μήτε ὑβρισθῆναι μήτε ἀπολέσθαι ἐάσαιτε. 
“» Ἁ κι] ’ ἊΨ ΦΨ ’ Α 9 ’ 

47 καλοῦ γε μὴν κἀκείνου ὄντος, ὅτε σχόντες τὴν Εἰὐρυσθέως 

ὕβριν διεσώσατε τοὺς ᾿Ηρακλέους παῖδας, πῶς οὐκ ἐκείνου τόδε 

καὶ αὖθις Β.}.1.ν. Οδίοιη αὖθις. 
44. αὐτοῖς ροϑδῇ συμμάχων φῬοπαηΐ 

Β,Π).Ν., δῃΐθ προθυμίαν (ϑίεΙ]. 
ἕνεκα Ἐ. Π.1.Ν. (βίοι ἕνεκεν. 
ἀποδιδόντες Β.Ὁ ἘΞ ΕΝ. Οὐδίοιϊ ἀ- 

ποδιδόναι. 
ὑμετέρα] ἡ ἡμετέρα ΝᾺ 
45. ἐπικουρίας Β..Ε.Ε.1.ν. Οδίθυὶ 

ἐπικουρίας δεομένους. 
τοὺς πιστοτάτους φίλους αὐτῶν Β, 

1).1.ν. τοὺς φίλους πιστοτάτους ὦ. 
(δου! τοὺς φίλους αὐτῶν τοὺς πιστο- 
τάτους. 

ὉΠ οὐ περιοπτέον. Ἂ 
ἀπολομένους] ἀπολυμένους Ε, 
τῶν ὑμετέρων προγόνων καλὸν λέγε- 

ται] ΜΙαοτὶ Ροβϑὶῦ ἀἰοθπάππι ἔπϊββθ 
τῶν ὑ. προγόνων πέρι τοῦτο καλὸν λέ- 
γεται. ͵ΊΕΡΗ. Οοην. 8, ΤῊ: Φιλεῖν 
γε μὴν τῶν μὲν τὸ ἦθος ἀγαμένων ἀ- 
νάγκη ἡδεῖα καὶ ἐθελουσία καλεῖται. 

ὅτε] Ῥτγορίθι. Ἰοσυση 5: τη] ]θῖη ΒΌΡΤα 
Οἱ 5. Εν Μοτγὰβ Ὠϊς οὖ ἀβίποθρϑ 5. 47- 
τηδ]θθαΐ ὅτι. θα αἰγαπηααθ Ὀοπιιπὶ 
6586 Ραΐϊανουῖπι. 5ΟΗΝ. 

Καδμείᾳ] Καδμία Β. τιᾶπὰ βεουπᾶδ. 
46. περιιδεῖν] Απῃΐθ περιιδεῖν ἀΕ]Θν] 

απο ἴῃ Ε', {Ἰθ8 Ραπηοί8. Ἰηἶτα ΡΟΒΙΓ15 
π΄ 46] πάππὴ πούδίιγ μὴ, Ἰατ ἃ (ὐαδία- 
Ἰοὴ6 ἀο]θίαμῃ. δῖς ΒΕΙΡ, Ιςθα. 9, 
5: Γυναικὸς δὲ κενὴν ἑστίαν περιοπτέον, 
ΓΘΒΕ] ΡΓῸ οὐ περιοπτέον. Ὁ Τὰς, 8, 
48: Σφίσι δὲ περιοπτέον εἶναι Αι λα 
μάλιστα ὅπως μὴ στασιάσωσι. ΤΑΌΘΥ 

“1)ὴ6 Αὐρῖνιβ εἵ Ευγγυβῖμθο Ιβοοῦ. 
Ῥαπθρ.. 6.15. ΜΟΒ. 

ἂν γένοιτο] γένοιτο (Ὁ, 
εἰ] εἰς Β. ΒΕ. 
ἐάσαιτε] ἐάσητε Β. (ΟΟὐξίοτ! ἐάσοιτε. 

“αυ!άθιη Ργορίογ β᾽π}}18 περισώσαιτε 
8. ΒΒ] 618 ἐάσαιτε ΒΟ. 1051. 5ΟΗΝ, 

47. οὐκ ἐκείνου] οὐ καὶ ἐκείνου 1. 
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’ ’ " Α ὦ, Α ’ 

κάλλιον, εἰ μὴ μόνον τοὺς ἀρχηγέτας, ἀλλὰ καὶ ὅλην τὴν πόλιν 
ο ’; ’ 

περισώσαιτε: πάντων δὲ κάλλιστον, εἰ ψήφῳ ἀκινδύνῳ σωσάν- 
΄ . “ “- Ἁ , Ἀ 

των ὑμᾶς τότε τῶν Λακεδαιμονίων, νῦν ὑμεῖς σὺν ὅπλοις τε καὶ 
Ἀ ὃ ’ " ; ᾿] »" « δὲ Α «ς - 5" ΧᾺ ’ 

48 διὰ κινδύνων ἐπικουρήσετε αὐτοῖς. ὅποτε ὃὲ καὶ ἡμεῖς ἀγαλλό- 
“- ’ “ο «- κὺ - 

μεθα οἱ συναγορεύοντες βοηθῆσαι ἀνδράσιν ἀγαθοῖς, ἥπου ὑμῖν 
- “- “- “ἃ ΄- 

γε τοῖς ἔργῳ δυναμένοις βοηθῆσαι γενναῖα ἂν ταῦτα φανείη, εἰ 
᾿ ᾿ 

πολλάκις καὶ φίλοι καὶ πολέμιοι γενόμενοι Λακεδαιμονίοις μὴ 
Ὁ ἴοι Ω Ω Ω , 4 
ὧν ἐβλάβητε μᾶλλον ἢ ὧν εὖ ἐπάθετε μνησθείητε καὶ χάριν 
.] ἢ " - Α ς Α «ε “ “" γᾶς ; 5 Ν “εξ Α 

ἀποδοίητε αὐτοῖς μὴ ὑπὲρ ὑμῶν αὐτῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ ὑπερ 
’ ΄. ξ ; “ 9 ᾿] κε Α Φ΄ κε; ᾽ ᾿ 

πάσης τῆς ᾿λλαδος, ὅτι ἄνδρες ἀγαθοὶ ὕπερ αὑτῆς ἐγένοντο. 
- ΡῚ “- Α ; 

490 Μετὰ ταῦτα ἐβουλεύοντο οἱ ᾿Αθηναῖοι, καὶ τῶν μὲν ἀντιλε- [39] 
Α “- 

γόντων οὐκ ἠνείχοντο ἀκούοντες, ἐψηφίσαντο δὲ βοηθεῖν παν- 
Ἀ δε ον “ Χ 6, ᾽ Α Α κ « " 

δημεὶ, καὶ ᾿Ιφικράτην στρατηγὸν εἵλοντο. ἐπεὶ δὲ τὰ ἱερὰ 

ἐγένετο καὶ παρήγγειλεν ἐν ᾿Ακαδημείᾳ δειπνοποιεῖσθαι, πολ- 
-. ’ - 

λοὺς ἔφασαν προτέρους αὐτοῦ ᾿Ιφικράτους ἐξελθεῖν. ἐκ δὲ τού- 
ε - Α ΑῚ “ ς 5 ’ὔ 3. κα 

του ἡγεῖτο μὲν ὁ ᾿Ιφικράτης, οἱ δ᾽ ἠκολούθουν, νομίζοντες ἐπὶ 

καλόν τι ἔργον ἡγήσεσθαι. ἐπεὶ δὲ ἀφικόμενος εἰς Κόρινθον 
’ ’ ς ’, ὅλ Α 3 Α ’ "»" ΄“ ι 

διέτριβέ τινας ἡμέρας, εὐθὺς μεν ἐπὶ ταύτη τῇ διατριβὴ πρῶτον 
ἊΡ 9 ’ ς Δ σἂ» » ’ ’ Ἁ ς ’ 

ἔψεγον αὐτόν' ὡς δ᾽ ἐξήγαγέ ποτε, προθύμως μεν ἠκολούθουν 

ὅποι ἡγοῖτο, προθύμως δ᾽, εἰ πρὸς τεῖχος προσάγοι, προσέ- 

οὐ βθουπᾶδα τηδηῖ Β., 4] οὐνλ, οἴβδὶ τήριον κατὰ πρυτανείαν, καὶ οὔσης αὐτῷ 
ΔΟσΘηΐτι5 ὈΤΙΠΩδ6. ΠΊΔΠτΙ5 νἹἀθίαγ, 566 
Ἰπθο]α ροϑβῦ κ αἰΐθγιτιβ, σοσίθ ἀπρ]1ο 185. 

ἀρχηγέτας) Αὐοΐοτοθβ ἔαιη ]ο εἵ 
θοπ[15 Ηδυδο ἀδγτη, ἃ ααϊθιι5 ΟΥ̓ 
ΤΟ ἢ, ἱπίθγργείαία ΜΟΙ: 
566 1,Δορα θη 1} ΤΕΡῸ5 5.05 6 ἔτη} 18 
ΗἩΥδο] ἀαγπη ᾿ΐα ΔΡΡδΙ]]αθαπί, αὐ 6 
Ρ]αΐαγοϊ Τγοῦσρο ο. 6. δΔρραζοί. 
5ΟΗΝ. 
ψήφῳ ἀκινδύνῳ] ὑπ ΤΏΘθαηὶ Α- 

{πο πᾶ5 δχβοϊπάθγα βυδβιββθηΐ, [,8ς6- 
ἀφο ΠΟ} σΟΠ ΓΑΥΟ Βα αρΊο 11118 ΟὉ- 
βἰβίθηϊθϑ Πα] πὰ ἔα ΠΟ ῬΘΙΙΘΌ] τη 86}- 
Ραηί. 5ῸΗΝ. 

48. ἢπου] ἤπου Β. 
εὖ οτη. Β. 
49. ἐβουλεύοντο] ἐβουλεύσαντο. 
τῶν μὲν ἀντιλεγόντων] τίου οοη- 

{τὰ Νοο γα Ρ. 1252 : Ὅτε γὰρ Λακε- 
δαιμονίους ὑμεῖς ἐσώζετε πεισθέντες 
ὑπὸ Καλλιστράτου, τότε ἀντειπὼν ἐν 
τῷ δήμῳ τῇδε τῇ βοηθείᾳ Ξενοκλείδης ὁ ὁ 
ποιητὴς ἐωνημένος τὴν πεντηκοστὴν τοῦ 
σίτου ἐν εἰρήνῃ, καὶ δέον αὐτὸν κατα- 
βάλλειν τὰς καταβολὰς εἰς τὸ βουλευ- 

ἀτελείας ἐκ τῶν νόμων, οὐκ ἐξελθὼν 
ἐκείνην τὴν στρατείαν, γραφεὶς ὑπὸ 
Στεφάνου τούτου “ἀστρατείας καὶ δια- 
βληθεὶς τῷ λόγῳ ἐν τῷ δικαστηρίῳ ἥλω 
καὶ ἠτιμώδη: ὉΠ βίπημ ϑοίδβ Ρορίβθ 
Χοποο Ια δὶ τηδΠ] οβία, Ἰθεπη βίῃ. 
αΘ Μερδίορο!ι. Ρ. 205 Οἱ γὰρ ταῦτα 
λέγοντες ἔ ἔπεισαν ὑμᾶς, πάντων Πελο- 
ποννησίων ἐλθόντων ὡς ὑμᾶς καὶ μεθ 
ὑμῶν ἀξιούντων ἐπὶ τοὺς Λακεδαιμο- 
νίους ἰέναι, τούτους μὲν μὴ προσδέξα- 
σθαι, καὶ διὰ τοῦθ᾽, ὅπερ ἢν ὑπόλοιπον 
αὐτοῖς, ἐπὶ Θηβαίους ἦλθον" ὑπὲρ δὲ 
τῆς Λακεδαιμονίων σωτηρίας καὶ χρή- 
ματ᾽ εἰσφέρειν καὶ τοῖς σώμασι κινδυ- 
νεύειν. ΞΟΗΝ, 

ἐγένετο] ἐγένοντο Ἐ.1ῸΥ͂. 
᾿Ακαδημείᾳ]} [ΛΡτ] ᾿Ακαδημίᾳ. 
Εὔκονῃ πρῶτον μὲν ἃ.Ο.Ε. ΑἸὰ. 
ἔψεγον᾽ ἔ ἴῃ Β. γγτ. ζαϊ ἀ. 
ὅποι] ὅπου Α. ΑἸά., σογγιροηΐα 1. 
ἡγοῖτο] ἡγεῖτο (.Ὁ.Υ. 
τεῖχος Β. (Οὐδἴουϊ τὸ τεῖχος. Οοηΐ. 

Δηποῦ, δα 5, 3, 5. 
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50 βαλλον. τῶν δ᾽ ἐν τῇ Λακεδαίμονι πολεμίων ᾿Αρκάδες μὲν καὶ [40] 

᾿Αργεῖοι καὶ ᾿Ηλεῖοι πολλοὶ ἀπεληλύθεσαν, ἅτε ὅμοροι οἰκοῦν-- Ἵ 
ε κ 3 ε δὲ ᾽ “ ς ’ ς δὲ 

τες, οἱ μὲν ἄγοντες Οἱ ὁὲ φέροντες ὁ τι ἡρπάκεσαν. Οἱ θὲ 

Θηβαῖοι καὶ οἱ ἄλλοι τὰ μὲν καὶ διὰ τοῦτο ἀπιέναι ἐβούλοντο Ἵ 
Ω “- ’ Φ ΟΝ ὁ ϑυ Α μι Δ. 
ἐκ τῆς χώρας, ὅτι ἑώρων ἐλάττονα τὴν στρατιὰν καθ᾽ ἡμέραν 

ΓΝ κ᾿ ι 
γιγνομένην, τὰ δὲ, ὅτι σπανιώτερα τὰ ἐπιτήδεια ἦν᾽ τὰ μὲν 

ι 4.) ν ἢ ἂν αν ὃ , 4 δ , 
γὰρ ἀνήλωτο, τὰ δὲ διήρπαστο, τὰ δὲ ἐξεκέχυτο, τὰ δὲ κατεκέ- 

Ἁ δι ΜΨ Ἁ οὐ ἥ' ἰγὰ ᾿ κ)χὃ Γ " ’ 

καυτο πρὸς δ᾽ ἔτι καὶ χειμὼν ἦν, ὥστ᾽ ἤδη πάντες ἀπιέναι 
“- “. “ 

51 ἐβούλοντο. ὡς δ᾽ ἐκεῖνοι ἀπεχώρουν ἐκ τῆς Λακεδαίμονος, οὕτω [41] 
“ “ ; 

δὴ καὶ ὁ ᾿Ιφικράτης τοὺς ᾿Αθηναίους ἀπῆγεν ἐκ τῆς ᾿Αρκαδίας 

εἰς Κόρινθον. εἰ μὲν οὖν ἄλλο τι καλῶς ἐστρατήγησεν, οὐ 
“- “-“ ’ 

ψέγω" ἐκεῖνα μέντοι ἃ ἐν τῷ χρόνῳ ἐκείνῳ ἔπραξε, πάντα εὑ- 

ρίσκω τὰ μὲν μάτην, τὰ δὲ καὶ ἀσυμφόρως πεπραγμένα αὐτῷ. 
᾽ ’ ἣ Ν ἐ 3. δ ΄“ Ὀ [ Μ Α δύ 

ἐπιχειρήσας μὲν γὰρ φυλάττειν ἐπὶ τῷ ᾿Ονείῳ, ὅπως μὴ οὐ- 

ναιντοὸ οἱ Βοιωτοὶ ἀπελθεῖν οἴκαδε, παρέλιπεν ἀφύλακτον τὴν 

52καλλίστην παρὰ ἹΚεγχρείας πάροδον. μαθεῖν δὲ βουλόμενος εἰ[42] 

παρεληλυθότες εἶεν οἱ Θηβαῖοι τὸ "Ὄνειον ἔπεμψε σκοποὺς τούς 

τε ᾿Αθηναίων ἱππέας καὶ τοὺς Κορινθίων ἅπαντας. καίτοι ἰδεῖν 

μὲν οὐδὲν ἧττον ὀλίγοι τῶν πολλῶν ἱκανοί: εἰ δὲ δέοι ἀποχω- 
- Α ςκ “- “ ’ «ἵ “-“ “ δ. 68 ΄- ᾿] ’; 

ρεῖν, πολὺ ῥᾷον τοῖς ὀλίγοις ἢ τοῖς πολλοῖς καὶ ὁδοῦ εὐπόρου 
- ᾿ 3. δ ’ ε ΄ ᾿ οἷ Α ’ 

τυχεῖν και καθ ἡσυχίαν ἀποχωρῆσαι" τὸ δὲ πολλούς τε προσ- 
Υ ι ΑΚ ἃ “ " ’ “ 9 κ “ο ’ - Α 

ἀγειν καὶ ἡττονας τῶν ἐναντίων πῶς οὐ πολλή ἀφροσύνη : και 

50. ᾿Αρκάδες] Ηΐεπηθ Τ ΒΘ δηο08 6χ- 
ῬαΪϊβοβ τϑ 1588. ὑγδαιἀθυιιηΐ ααϊάδπ :; 
811 Αγοδάθβ ὈΥΏΟ8 ΔΌ11586, Δ] αἱ 
{768 Ἰηΐθρτοβ τῇθη865 ἴῃ [8ΟΟηΙοᾶ 
τηογαῖοβ [1586 Ὠοβίθβ Πδυγαχιηΐ, δτι- 
οἴονα Ρ]αΐαγσομο Αρθβ. ο. 32. ΠΙΟΟΥ. 
15. 67. α165 85. ρΡοηϊύ. ΤὭΘΟΡΟΙΏΡιΙΒ 
ἀραᾷ Ρ]αϊαγολιιπη ρου μιθοῖ ῬΉΓΙΧΙΙΠῚ 
ϑρασίδηθιη Βωροίαγομϊβ ἀθοθπι. ἰἃ- 
Ἰθηΐα αἰύα] 1586 80 Αρϑβιῖδο δοοθρία, αἵ 
τϑαϊύατη 8πὶ δηΐθα ἀθογθύπιη τηδίαγα- 
τοηῖ. 5ΟΗΝ, 

ἀπεληλύθεσαν ΚΝ. ἐπεληλύθεισαν Ὁ. 
Π.Ε. ἐπεληλύθησαν Β. (ὑδίοτ! ἀπε- 
ληλύθεισαν. 

οἱ δὲ Θηβαῖοι] οἱ Θηβαῖοι Ἀ. 
δ᾽ ἔτι] δέ τι Τ᾿, 
51. ἀπῆγεν] Ἶγενν. 
εἰ ἄλλο τι καλῶς ἐστρατήγησεν 

ψεϊαῦ 4, 5, 13 866ᾳ. [96 564 6η0Ι 
οἰ υβάθπι νἱδπρογαύοηθ οοηΐ, βίον 
εὔ ΚΟ ΟΠΪΥ δα 7, 5» 22 οἰϊαίοβ Ρ. τύρ 58.» 
τοῦ. Η!βι. νο]. το, Ρ. 226 5. 

ἐν] καὶ [8586 νἹἀθίαγ ΡΥ. Β. 
᾿᾽Ονείῳ] ᾿ονίῳ Ἐ. ““ὙΠππογ Ια 685 4, 

44: Τὸ ὄρος τὸ Ὄνειον. ϑίγαθο οοηίΐτα 
8, Ρ. 2380; 9, Ρ. 392: τὰ Ὄνεια ὄρη 
αἰχιῦ, ῬοΪγϑθηι8 2, 2, 3. 4] ἀθ Πᾶς 
1ρ88 βχρθαϊμίομηθ, αὖ Ραΐο, Παγγαΐ ΠδρΟ: 
᾿Επαμινώνδας ἐνέβαλεν εἰς Πελοπόννη- 
σον᾽ οἱ πολέμιοι κατὰ τὸ [Ὄνειον ἐμβα- 
λόντες ἐστρατοπεδεύοντο. ἘΔΠαΘΠῚ 
αὕτη ῬΟΙΪγϑ6 ΠΟ ΠΔΥΓΑΙΟ θῇ Παθεῦ Ρ]ι- 
[ἀγοα8 ΔΡοΟρΡΒίΠορτη. Ρ. 192 Ε, ΟἸθο- 
τηθη68, αὖ ΑΠπΠροΠπατη οἱ Μδοθάομπαβ 
Δ Ὁ Ἰηρτθββιι ἴῃ ῬΘΙΟΡΟΠΘβιιπ ἀγοασοῖ, 
τὰ "Ὥνια χαρακώσας καὶ τειχίσας ου5- 
τοἀϊνιῦ, ἀποίοτα ῬΡ]αΐασομο ΟἸθοσηβη. 
6. 20. Ὁ τϑοῖθ νἹἹ ἀοοῦ οιηθπαδηΐ 
Ονεια.᾽" 5ΟΗΝ, 

δύναιντο Β.).Ε, δύνητο ἘΦ. (ὐδίοτὶ 
δύνωνται. 

Κεγχρείας] Κεγχρίας ΒΕ, 
52. εἰ δὲ δέοι Β.1).Ε.10Ν. εἰ δέοι Εἰ. 

(ὐδίρεϊ καὶ εἰ δέοι. 
ἀφροσύνη] εὐφροσύνη Β. 
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Χ ΟΝ ὅτ κ ᾿ ’ ᾿ δ, α - Ἀ ᾿ 
γαρ δὴ τ κΊ  Ὑ {4 πολυ παραταξάμενοι χώριον οι τππεις διὰ το 

πολλοὶ εἶναι, ἐπεὶ ἔδει ἀποχωρεῖν, πολλῶν καὶ χαλεπῶν χω- 
’ Φ , Ἐ “ κι δ " ’ »᾿ « ’ 

βίιὼν ἐπελαβοντο στε οὐκ ἔλαττον ἀπώλοντο εἰκόσιν «ππτεῶν, 

καὶ τότε μὲν οἱ Θηβαῖοι ὅπως ἐβούλοντο ἀπῆλθον. 

ἔλαττον] ἐλάττους Β. ““ Πιοάοτγτιβ 
ΒΤ] 6. ἔλαττον οἴ πλείω ΔανοΓὈ 41}1- 
(6 Γ Ροϑβιιϊ. 166 ὙΥ̓ Θβββε]ηρ,, δα ν0].1, 
Ὁ: 847. 102. οἱ 622." ΒΟΗΝ, ΝΊΒΙ 
ἢπς ρογίποϑί νἹτ]οϑατη 1Ππ4 πλείω, ἀ6 
4ο αἰχὶ δα Πιοάοσιμη οὖ Ξΐθρῃδηὶ 
ἼΠ65. ν. Πολὺς, ΄σαθστη τϑοΐθ ΟἹ σδίιΓ 
ἔλαττον, υἱὖ ᾿ηἴτα 7. 4, 23 οὖ 8110]. 

εἴκοσιν] ἢ εἴκοσιν ἃ. ΑἸά., οοττὶ- 
σοηίε 1. 

ἀπώλοντο] Ρ] αΐάτοπιι5 ῬΘΙΟΡ. ο. 24: 
᾿Απιόντες δ᾽ ἐπ᾽ οἴκου διὰ Κεγχρεῶν ᾿Α- 
θηναίους ἐνίκων ἐπιχειροῦντας ἁψιμα- 
χεῖν περὶ τὰ στενὰ καὶ κωλύειν τὴν πο- 
ρείαν. ἸΙΟάοττΒ ΤΡ, 63. αΘ Αἰμθηὶ- 
ΘΏΒΙΡτιΒ: ᾿Εξέπεμψαν καὶ τοὺς νέους 
αὐθημερὸν ὄντας μυρίους καὶ δισχιλίους. 
Ἰφικράτης μὲν οὖν προθύμους ἔχων 

τοὺς στρατιώτας προῆγε μετὰ τῆς δυ- 
νάμεως κατὰ σπουδήν. Τ)οϊπᾶθ ο. 65: 
᾿Αθηναῖοι ὑστερηκότες τῶν καιρῶν ἐ- 
πανῆλθον εἰς τὴν ᾿Αττικὴν, οὐδὲν πρά- 
ἕαντες μνήμης ἄξιον. ΟὐΠΐγα ἰδΙη6 ἢ 
ΟΟΥΏΘἾπι5. ΓΡΏΙΟΓ. σἀΡ. 2 : [ἄθτη 50}81- 
αἴο, ᾿πααϊῖ, ΤΔΟΘἀοηΟΠ115 Ργοξθοίαβ, 
Ἐρατηϊποη δ τοίαγααν ἱπηρθίμβ. 
Ν πη, ἰβὶ οιὰ5 δαἀνθηΐιιβ ἀρρτορὶη- 
αυαββοῖ, ΠῸπ Ῥγὰ8 ΤΠΘΌΔΠΙ ϑρατία 
ΔὈβοθββίββθηΐ σαδηα οαρίατη ᾿ΠΟΘηΩΪΟ 
ἀο]θββθηῖ. Εχ παυσαίϊοπθ ΡΟ] ηὶ 3, 
9. 28. 1η06]Πρ]ταν, ΤΡΗΙογαΐθη ΠΟΙ 
ΒοΪ μη Πυχηθῦιπὶ Ποβίϊαμῃ, βθα δηϊ- 
τηιτὴ νἱοίουῖα [Θποίσοα βυτηῦαχη {1- 
ταιι]586, οἵ ἱπηροίαπη ΑἰΠΘΗΙΘΏΒΙ ΠῚ 
τοίαγἄαββο. Ὁ ΠΝ, 



ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ἘἙἘΛΛΗΝΙΚΑ. 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ. 

ΚΕΦ. Α. 

᾿ Τῷ δ᾽ ὑστέρῳ ἔτει Λακεδαιμονίων καὶ τῶν συμμάχων πρέσ- 
309. 3 ᾿ βεις ἦλθον αὐτοκράτορες ᾿Αθήναζε, βουλευσόμενοι καθ᾽ ὅ τι ἡ 

συμμαχία Λακεδαιμονίοις καὶ ᾿Αθηναίοις ἔσοιτο. λεγόντων δὲ 
“» ᾿Ὶ , ' - 

πολλῶν μὲν ξένων, πολλῶν δὲ ᾿Αθηναίων, ὡς δέοι ἐπὶ τοῖς ἴσοις 

Α.6. 

Α ' “- ’ " ’ὔ 

καὶ ὁμοίοις τὴν συμμαχίαν εἶναι, Προκλῆς Φλιάσιος εἶπε τόνδε 
Ἁ 

τὸν λόγον. 
Ω , 9 - ς Ν “- Δ " 

,2 ᾿Επείπερ, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, ἀγαθὸν ὑμῖν ἔδοξεν εἶναι 

Λακεδαιμονίους φίλους ποιεῖσθαι, δοκεῖ μοι χρῆναι τοῦτο σκο- 
- “ Ἕ ’ δ᾽ ω ’ - ὟΝ ων Ἂ 

πεῖν, ὅπως ἡ φιλία ὃτι πλεῖστον χρόνον συμμενεῖ. ἐὰν οὖν ἡ 
, ’ Α 

ἑκατέροις μάλιστα συνοίσει, ταύτῃ καὶ τὰς συνθήκας ποιησώ- 
δ Ν ἈΈΠΕΝ ’ 5 Ἁ Α 

μεθα, οὕτω κατὰ γε τὸ εἰκὸς μάλιστα συμμένοιμεν ἀν. τὰ μὲν 
3." , , . οἱ “- ΜῈ ’ - 

οὖν ἀλλα σχεδόν τι συνωμολόγηται, περί δὲ τῆς ἡγεμονίας νῦν 
“ κ κω ω 

ἡ σκέψις. τῆ μὲν οὖν βουλῇ προβεβούλευται ὑμετέραν μὲν 
Ξ- ᾿ . θ , Δ ὃ , δὰ κ᾿ κ᾿ γακ ει 

εἶναι τὴν κατὰ θάλατταν, ΔΔακεδαιμονίων ὃε τὴν κατὰ γῆν 

ἐμοὶ δὲ καὶ αὐτῷ δοκεῖ ταῦτα οὐκ ἀνθρωπίνη μᾶλλον ἢ θείᾳ 

Ι. ὑστέφῳ ΒΟΙΕΕΟΝ. Οείετι 
ὑστεραίῳ. Οοηΐ. τοῦ. Η]β8[. νο]. Το, 
Ρ- 346. 

καθ᾽ ὅ τιῇ] ἴπ ατδβ Ἰερθθ ἔαΐιγα 
οϑϑοῦ βοοιθίαβ. [{4 τϑοίθ Μουῖβ, ααὶ 
ἄθ 1ρβδὰ τ σοῃΐουτὶ Ππθού ΠΙΟάΟΥ. 15. 
6η. 50ΗΝ. 

Λακεδαιμονίοις καὶ ᾿Αθηναίοις ἔσοιτο 
ΒΟΙΠ ΕΝ. Οβίουι ἔσοιτο Λακε- 
δαιμονίοις καὶ ᾿Αθηναίοις. 

λεγόντων δὲ πολλῶν μὲν] λεγόντων 
μὲν πολλῶν Α.Ο, ΑἸά., οογτρϑηίθ 1. 

Προκλῆς) Προκλης Εἰ 1. 6. Πατρο- 
κλῆς. Ια. ἀῃποί. δα 6, 5, 48. 

τόνδε τὸν λόγον .Ώ.Η.ν. Οὐοίοτὶ 
τὸν λόγον τόνδε. 

2. ὑμῖν] ἡμῖν ΒΙΏ ΕΟ. 
ἔδοξεν εἶναι Β..Ε.ΕΝΗ.1.ν. (ε- 

ἰοΥἹ ἔδοξε. 
Λακεδαιμονίους] Λακεδαιμονίοις Β. 
τοῦτο σκοπεῖν Β.ΟΙΠ.ΕΕΗ. Οε- 

[61Ἱ σκοπεῖν τοῦτο. 
οὖν] οἴῃ. ἘΝ. Εις, ΑἸά., σουτὶροηθθιιβ 

Η.1. “Μαῖθ. Νεβοῦξ θηΐτη οὐ ο 8 πὰ 
αὐτὴ δηΐθοθαρθηΐθ." 5ΟΗΝ, 

σχεδόν τι συνωμολόγηται Β.Ο..Ε.. 
ἘΛΤΟΝ. σχεδὸν συνωμολόγηται Ἡ. 6Ἃε- 
[61Ἱ συνωμολόγηται σχεδόν. 

τὴν κατὰ γῆν] τῶν κατὰ γῆν Ὁ. 
δοκεῖ ταῦτα ροβί αὐτῷ ροπαπί Β.Ὁ. 

Π.ΕΕΉΗ.Ν. Οδίοει ροβὺ ἀνθρωπίνῃ, 
ουἱϊ Ροϑὺ μᾶλλον ΡΙαγροΥ5. Δα γνώμῃ. 
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’ Ἀ ’ -“ Α Ν ἴω » 

3 φύσει τε καὶ τύχη διωρίσθαι. πρῶτον μὲν γὰρ τόπον ἔχετε 
, ’ Ἁ κ - Ἀ ’ὔ σι 

κάλλιστα πεφυκότα πρὸς τοῦτο᾽ πλεῖσται γὰρ πόλεις τῶν 

δεομένων τῆς θαλάττης περὶ τὴν ὑμετέραν πόλιν οἰκοῦσι, καὶ 
: Ἐ εἰ ι ’ 

αὗται πᾶσαι ἀσθενέστεραι τῆς ὑμετέρας. πρὸς τούτοις δὲ λιμέ- 
“ ΜΝ " “.}ὕ εἰς ὃ , σὺ θ “᾿ δὰ 

νας ἔχετε, ὧν ἄνευ οὐχ οἷον τε ναυτικῆ ὀυναμει χρῆσθαι. ετι ὁὲε 
ὔ, ’ Ν Α ’ ς - ᾿] Ν ς᾽ 

τριήρεις κέκτησθε πολλὰς, καὶ πάτριον ὑμῖν ἐστι ναυτικὸν ἐεπι- 
» 3 , Α ’ Ἀ Α “" ’ 

ἀκτάσθαι. ἀλλὰ μὴν τὰς γε τέχνας τὰς περὶ ταῦτα πάσας 
5 , ,᾽ ᾿ ᾿ 9 ᾽ὔ Α ’ὔ “ 5 

οἰκείας ἔχετε. καὶ μὴν ἐμπειρίᾳ γε πολὺ προέχετε τῶν ἄλλων 
Α Ἁ ’ ς Α ’ὔ - ε -ι ᾿] Ἀ “-- 

περὶ τὰ ναυτικα' ὁ γὰρ βίος τοῖς πλείστοις ὑμῶν ἀπὸ τῆς θα- 
’ ἰς ΓΙ “. “«5ἂ, Ε] Γ, “ Α “- Ἁ ’ 

λαττης ὥστε τῶν ἰδίων ἐπιμελόμενοι ἅμα καὶ τῶν κατὰ θα- 
Α « ’ ᾿] ’ὔ 

λατταν ἀγώνων ἔμπειροι “γίγνεσθε. ἔτι δὲ καὶ τόδε οὐδαμόθεν 
“ἃ , ’ ΕῚ ’ . ὔ «ἵ ΠῚ: . “᾽ δὲ 

αν τριήρεις πλείους αθρόαι εκπλεύσειαν ἢ παρ ὑμῶν. ἔστι ὁὲ 
-ι. Υ ΑἉ ῃ νον. Α ΤΩ 

τοῦτο οὐκ ἐλάχιστον προς ἡγεμονίαν" πρὸς γὰρ τὸ πρῶτον 
ΕῚ Ἁ ’ δ“ ; ’ὔ » Α Α “ Ἁ 

δίσχυρον γενόμενον ἥδιστα παντες συλλεγονται. ἔτι δὲ καὶ ἀπὸ 
-. -- Ἷ « γ᾽ ᾿] »-" 9. ᾿ ᾿ ’ Α Α 

τῶν θεῶν δέδοται ὑμῖν εὐτυχεῖν ἐν τούτῳ᾽ πλείστους γὰρ καὶ 
“- Ἁ [ἐ ’ Α 

μεγίστους ἀγῶνας ἠγωνισμένοι κατὰ θαλατταν ἐλαχιστα μεν 
ο “- Α Ἁ κυ Α 

ἀποτετυχήκατε, πλεῖστα δὲ κατωρθώκατε. εἰκὸς οὖν καὶ τοὺς 
[2 σ᾿. Ἷ Ἷ “- 

συμμάχους μεθ᾽ ὑμῶν ἂν ἥδιστα τούτου τοῦ κινδύνου μετέχειν. 
' Α Α Ἁ ο ’ Α ’ ς “- “ ς ς ’ ν᾿, 

ὡς δὲ δὴ καὶ ἀναγκαία καὶ προσήκουσα ὑμῖν αὕτη ἡ ἐπιμέλεια ἐκ 
΄ὄΟ' “- Α ΑἉ 

6 τῶνδε ἐνθυμήθητε. Λακεδαιμόνιοι ὑμῖν ἐπολέμουν ποτὲ πολλὰ 
5᾽ Α “ “Ἦ ; "58.Χ Ξ»“᾿ Ε] Ἁ ᾿] ’ 

ἔτη, καὶ κρατοῦντες τῆς χώρας οὐδὲν προὔκοπτον εἰς τὸ ἀπολέ- 
ς “- ᾽ Α . ς Ἁ “ “ 9 - Α 

σαι ὑμᾶς. ἐπεὶ δ᾽ ὁ θεὸς ἔδωκέ ποτε αὐτοῖς κατὰ θάλατταν 
᾿] “- 5» Α « φἔ[κϑ “Ἠ 9 ’ . ΄ ΕΒ 

ἐπικρατῆσαι, εὐθὺς ὑπ᾽ ἐκείνοις παντελῶς ἐγένεσθε. οὐκοῦν εὔδη- 
ΕῚ 7 ᾽ Α δ“) 9 "-“" ; ων ς “- "᾿᾽ὔ 

λον ἐν τούτοις ἐστίν ὃτι ἐκ τῆς θαλαττῆης ἅπασα ὑμῖν ἤρτηται 
ς , Ο “5 ’ὔἢ “»"» “ὁ “᾿ “κι. "ΒΑ 5 

7 ἡ σωτηρία. οὕτως οὖν πεφυκότων πῶς ἂν ἔχοι καλῶς ὑμῖν Δα- 
’ ᾽ , Ἧ ’ Ἑ ω εἵ ΄- 

κεδαιμονίοις ἐπιτρέψαι κατὰ θάλατταν ἡγεῖσθαι, οἱ πρῶτον 

3. πρῶτον μὲν] Εδάδτη ἴεγα δΊρτι- 
τηθηΐα ροϑαϊῦ ΧΘΠΌΡΠοη ἀ6 Εδραθιὶ. 
ΑἴὨθη. ο.2. ὅ0σΗΝ. 

τῆς θαλάττης Β.).Η.1.ν. Οὐείοει 
θαλάττης. 

ναυτικῇ ] τῇ ναυτικῇ Υ. 
ἔτι δὲ] ἔτι δὲ καὶ Υ. 
κέκτησθε] κέχρησθαι Β.. ἴῃ Ἰϊέπιγα, 

(αἱ [οτίαββθ ΡΓ. κέκτη-- ῬΓῸ κέχρη--. 
4. τάς γε) τὰς ῬΑΤΙΒ. ποβοῖο 418. 
προέχετε τῶν ἄλλων Β.Ο..Ε.ΡΗ. 

Ὗ. Οεἰίεεὶ τῶν ἄλλων προέχετε. 
ἐπιμελόμενοι Β.}).1. Οὐδίϑε ἐπιμε- 

λούμενοι. ““Τλατη τηΘΓΟΔΙΙΓΆΤΩ ΤΔΥΊ- 
ΕἸ πηΔ 1, Ρ᾿ΒΟδ ΟΏθτα Θχθγοθίϊ5. Γθβατ6 
Δ δα ΠΘΟΘΒΘϑαυαΒ. [ΑΌΥΙΟΑΥῚ αἸ561- 

ὈΒ ΟΝ Ν. 
ἔστι δὲ] ἔστι δὲ καὶ Υ. 
πρῶτον Β.) Ὁ. ΕΝ Ἢ..1. (εἰ. πρόσθεν. 
5. εὐτυχεῖν] ἐντυχεῖν Β., Πἰδὶ αϑ 

Ῥούπιβ εὐτυχεῖν. 
κατωρθώκατε] κατωρθώσατε Ἐ']. 
6. ἐπολέμουν Β.-Ο..ΕΕῊ.1. Οε- 

[67 ἐπολέμουν τες Ν᾽, ῥρτφῖε τε 
ΟΥ̓ οὔδτη ποτέ. 

σωτηρία] Μα]τὴ ἡ σωτηρία. ΞΟῊΝ, 
[4 Η. 

7. πεφυκότων] ὥ'Ε]]. τῶν πραγμάτων, 
αὖ 4110] προχωρούντων. ΟΗΝ. ΡΥ. 7, 
4; 14. 

πρῶτον Β.).Ε. Η.1.ν. Οεἰοεϊ πρῶ- 
τα. 
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Α Α ᾿ π᾿ δὰ -΄- 5" ; « ΄“- ’ “χ,,͵ι΄Ῥ»ἢνὔ᾽ἥὕ᾽ 

μεν καὶ αὐτοὶ ὁμολογοῦσιν ἀπειρότεροι ὑμῶν τούτου τοὺ ἐργοῦυ 
εὐ ,᾽ 2 ᾿ Α “ 97 ε , ὃ , 3 9 “- Α 

εἶναι, ἔπειτα δ᾽ οὐ περὶ τῶν ἴσων ὁ κίνθυνὸς ἐστιν ἐν τοῖς κατα 
ι " κ᾿ ᾿] ν τ ;; κ ἢ “ .} “- Γι 

θαλατταν ἀγῶσιν, ἀλλ᾽ ἐκείνοις μὲν περὶ τῶν ἐν ταῖς τριήρεσι 
, “ ’ δ} ε ᾿ Α ἢ εἶ “ Ὰ 

μόνων ἀνθρώπων, ὑμῖν δὲ καὶ περὶ παίδων καὶ γυναικῶν καὶ 
σ΄“ ᾿ Ν Α ν΄ 16 ’ “ »» 3 μ Α Α 

8 ὅλης τῆς πόλεως. καὶ τὰ μὲν δὴ ὑμέτερα οὕτως ἔχει τὰ δὲ δὴ 
΄“΄“ Ι͂ ΕΣ ’, “ Α ᾿ 9. "“- 9 

τῶν Λακεδαιμονίων ἐπισκέψασθε. πρῶτον μὲν γαρ οἰκοῦσιν ἐν 
, . ΄ “ Α κ] ’ 3 

μεσογαίᾳ" ὥστε τῆς γῆς κρατοῦντες καὶ εἰ θαλαττης εἴργοιντο, 
’ 4 “Ἃ “ - 9 ’ 3 ν ᾿ “- ὅδὰ 

δύναιντ᾽ ἂν καλῶς διαζῆν. ἐγνωκότες οὖν καὶ οὗτοι ταῦτα εὐθὺς 
Ἀ Ἁ Α ““ ’ Α 9 ΄ 

ἐκ παίδων προς τὸν κατὰ γῆν πόλεμον τὴν ἄσκησιν ποιοῦνται. 
, Ν “ 5. ΟΝ δ. ’ Ὡ 3 Ὁ 

καὶ τὸ πλείστου ὃ ἄξιον, τὸ πείθεσθαι τοῖς ἄρχουσιν, οὗτοι 
Α ’ Α “- ς “ ἢ ἈἉ ’ 3, δὲ 

ομεν κρατιστοι κατὰ γῆν; ὑμεῖς δὲ κατὰ θάλατταν. ἔπειτα δὲ 
“ -“ “ ἢ οω Ε] “ Ἁ ΄. “- 

ὥσπερ ὑμεῖς ναυτικῷ, οὕτως αὖ ἐκεῖνοι κατὰ γῆν πλεῖστοι 
ἣ ’ 5 ἍἋ “Ὁ Ἧ ΦΨ ᾿ ᾽ὔ “  ν. Α 

καὶ ταχιστ᾽ ἂν ἐξέλθοιεν ὥστε πρὸς τούτους αὖ εἰκὸς τοὺς 
Υ ς 4 ᾽ “᾿ ἥ Ά Ὁ Ἁ ᾽ - 

συμμάχους εὐθαρσεστάτους προσιέναι. ἔτι δὲ καὶ ὁ θεὸς αὐτοῖς 
» ο᾽ ες “- μ᾽ ἤ ς5 “ 6 9 ’ 

δέδωκεν, ὥσπερ ὑμῖν κατὰ θαλατταν εὐτυχεῖν, οὕτως ἐκείνοις 
κ ι' Α Φ' " “" “ ΄. 

κατὰ γῆν πλείστους γὰρ αὖ οὗτοι ἀγῶνας ἐν τῆ γῆ ἠγωνισμέ- 
’ Α - Α 

νοι ἐλάχιστα μὲν ἐσφαλμένοι εἰσὶ, πλεῖστα δὲ κατωρθωκότες. 
ς 4 «9 ’ τ ’ ε κ -- 9 ’ 

το ὡς δὲ καὶ ἀναγκαία οὐδὲν ἧττον τούτοις ἡ κατὰ γῆν ἐπιμέλεια 
ἂν δ΄ ἃ ς Ν ’ 9 “ , » 2 ς “- 
ἢ ὑμῖν ἡ κατα θαλατταν ἐκ τῶν ἔργων ἔξεστι γιγνώσκειν. ὑμεῖς 

Α ’ Ψ “- ᾿ 4 

γὰρ τούτοις πολλὰ ἐτὴ πολεμοῦντες καὶ πολλάκις καταναυμα- 
΄σ΄ Α -“ ῃ Ἁ » 

χοῦντες οὐδὲν προὔργου ἐποιεῖτε πρὸς τὸ τούτους καταπολεμῆ- 
Ξ 5 Α 9 ὦ - ’ 5 ΄“ -“ ν Α Ἁ ΑἉ ’ 

σαι ἐπεὶ δ᾽ ἅπαξ ἡττήθησαν ἐν τῆ γῆ, εὐθὺς καὶ περὶ παίδων 
Α Α “ Ἁ Α ΦΨ σ΄ ’ ς ’ 3 - 

καὶ περὶ γυναικῶν καὶ περὶ ὅλης τῆς πόλεως ὁ κίνδυνος αὐτοῖς 
δ΄ κ᾿ 53 5 , 3 Χ " ᾿ 9 , 

11 Εγένέετο. σὼωῶς ουὐν ουὑ τουτοις αὖὃἂ δεινὸν αλλοις μεν ἐπιτρέπειν 

. “ “ Ν ΄- δὰ 

κατὰ γῆν ἡγεῖσθαι, αὐτοὺς δὲ ἄριστα τῶν κατὰ γῆν ἐπιμε- 

μόνων ΒΙΡ.ΒΗ.ν. (ὐβίθιὶ μόνον. 
8. τὰ δὲ δὴ Β.0.ΕΗ.1.ν. Οὐδίβτι 

τὰ δέ. ι 

ὨΪΟΤΊΙΠῚ ΤΘΙΩΡῸ]ΟΔ ΠῚ απ ΤηδΧὶΠΊ6 
ΘΟὨ ΠΟΤῚ οὕ ΧΟ 6 γα ραγρθύπδ οἰνίατη 
οὈδαϊοηία. 5ΟΗΝ, 

τὰ δὲ---ὧδε οἵη. ἘΕὶ. 9. αὖ] οὖν Ε΄. 
ἐπισκέψασθε Β.1).Η.1. ἐπισκέψα- κατὰ ΒΟ .ΕΚΕΙΗ.Ν. Οείοσὶ καὶ 

σθαι χρὴ. Οὐδίοεϊ ὧδε. κατά. 
δύναιντ᾽ ] δύναιτ᾽ ΚΕ, τούτους ΤΘΟΠοΙανιβ, [ἀρτὶ τού- 
οὗτοι Β.Ο.Ὁ .Ἐ.ΒῊ. Οὐβίοι αὐτοί. τοις. 
εὐθὺς ἐκ παίδων Β.Ο..Β.ἘῸ ͵Ν. Οε- αὐτοῖς δέδωκεν Βι.Ο.ΠἘΕΝΗ.Υ. 

Οεἰοεὶ δέδωκεν αὐτοῖς. 
1Ο. τούτοις Β.Ώ.Η. Οὐεἰετὶ αὐτοῖς. 
ἅπαξ) Οὐτπη 1 μΔοοπίοδτη ναβίαν!: Ε;- 
Ραμ ΟΠ 8 6, Ρ», 25 5. 5ΟΗΝ. 

ἰ6ΥἹ ἐκ παίδων εὐθύς. 
ποιοῦνται) δηΐθ π’ ΠΙδΘΓατη ε, αὖ ν]- 

ἀοίαχ, ἀοϊονι Β. τὐθον δ 2). 
τὸ πείθεσθαι] ΟΥἸπϊ Δ] ΟΠ ΘΙ ΘΔ - 

ἄδτα ἴῃ ΑΥΠΘηθη868, Ἰθρίθιιβ οὖ ᾿τηρθ- 
γαΐου τι8. 5.115 ΟΠ ΟὈ ΘΠ ΡΟ ἢΓ68, 
τϑρϑῦΐ Νοβίοι. ἴῃ (ὐοτηπηθηί. 5, 5. τύ. 
οὗ 4.4.15. Ὁδὶ ἀδοιηοηδβίγαῦ 1 ,Δοραϑοιηο- 

; " κίνδυνος] κίνδυνος Β.).Ἐ. ΕΗ. 

᾿χτ, αὐτοὺς δὲ Η. οἱ ΘΙΘΡΒΔΠτ5. αὐὖ- 
τοῖς δὲ ΒΟ .ΕΚΕΤΟΝ. Οδίοεϊ αὐ- 
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ω Α κ ο “ ἴω “- 

λεῖσθαι ; ἐγὼ μὲν οὖν, ὥὦσπερ τῇ βουλῆ προβεβούλευται, ταῦτα 
" ’ Α ᾽ὔ ε - ς ω κν ᾿. ς “ , εἴρηκά τε καὶ συμφορώτατα ἡγοῦμαι ἀμφοῖν εἶναι: ὑμεῖς δὲ 

“- Ἁ -“ “- 

εὐτυχοῖτε τὰ κράτιστα πᾶσιν ἡμῖν βουλευσάμενοι. 

12 [3] 
Α ΄- Ν' - . 

ὋὉ μὲν ταῦτ᾽ εἶπεν. οἱ δ᾽ ᾿Αθηναῖοί τε καὶ οἱ τῶν Λακεδαιμο- 
-“- Ἁ ΄΄ 

νίων παρόντες ἐπήνεσαν ἀμφότεροι ἰσχυρῶς τὸν λόγον αὐτοῦ. 
’ Α - , ’ 

Κηφισόδοτος δὲ παρελθὼν, Ανδρες ᾿Αθηναῖοι, ἔφη; οὐκ αἰσθα- 
9 ; ᾿] γονῇ ς ,ὔ ’ 3 Α δε »- Ψψ' Κ᾽ 

νεσθε ἐξαπατώμενοι" ἀλλ᾽ ἐὰν ἀκούσητέ μου, ἐγὼ ὑμῖν αὐτίκα 
3 Ν Ἁ ; 

μάλα ἐπιδείξω. ἤδη γὰρ ἡγήσεσθε κατὰ θαλατταν᾽ Λακεδαι- 
᾽ Α δ" τὰς “ἈΝ “ - Μ“ ’ Α Α 

μόνιοι δὲ ὑμῖν ἐὰν συμμαχῶσι, δῆλον ὅτι πέμψουσι τοὺς μὲν 
᾿ Δ ὃ ’ ΟΝ Ὁ ᾿ ς β ’ «ς δὲ 

τριηράρχους Λακεδαιμονίους καὶ ἴσως τοὺς ἐπιβάτας, οἱ ὃὲε 
“ δη Φ“ 9 «ἃ 6 “ ’ Ε] “ 

ναῦται ὁῆλον ὅτι ἔσονται ἢ εἵλωτες ἢ μισθοφόροι. οὐκοῦν 
«ς - κ ’ « ; ἐν Α ᾿ “ 

12 ὑμεῖς μὲν τούτων ἡγήσεσθε. οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι ὅταν παραγ- 
’ «ς “- Ἁ “ ; “- “ ’ 3 

γείλωσιν υμῖν κατὰ γῆν στρατείαν, δῆλον ὅτι πέμψετε τοὺς 
Α “ , - ΄- “. 

ὁπλίτας καὶ τοὺς ἱππέας. οὐκοῦν οὕτως ἐκεῖνοι μὲν ὑμῶν αὐτῶν 
Υ͂ ς ’ ε - δὲ “- ει “ ὃ , Ἐπ 9 ἢ 

γίγνονται ἡγεμόνες, υμεῖς ὁε τῶν εκείνων δούλων καὶ ἐλαχίστου 
7 “" ’ 

ἀξίων. ἀπόκριναι δέ μοι, ἔφη, ὦ Λακεδαιμόνιε Τιμόκρατες, οὐκ 
5 3) ς πὰς ἀγ, “ 88 Α ς ’ 4 Α ’ 

ἀρτι ἔλεγες ὡς ἐπὶ τοῖς ἴσοις καὶ ὁμοίοις ἧκοις τὴν συμμαχίαν 
χω ΄-'. , “ 

Τ4 ποιούμενος; Εἶπον ταῦτα. "στιν οὗν, ἔφη ὁ Κηφισόδοτος, 
«ἃ . ὦ ; Α ς ’ “- ΄“- "-“" 

ἰσαίτερον ἢ ἐν μέρει μεν ἑκατέρους ἡγεῖσθαι τοῦ ναυτικοῦ, ἐν 
ς - »-» Α « ΄σ΄' Υ ᾿] ’ὔ - 

μέρει δὲ τοῦ πεζοῦ, καὶ ὑμᾶς τε, εἴ τι ἀγαθόν ἐστιν ἐν τῇ κατὰ 
; “5 “ ,) ’; Ἂς ΄“ " -“ Ἁ “-- 

θάλατταν ἀρχῆ, τούτων μετέχειν, καὶ ἡμᾶς ἐν τῇ κατὰ γῆν: 

τοὺς, καί. ““ΑἸίθτιιπη Ροδβίπ]αί βθπδαβ: οἷασθ. 5ΟΗΝ, 1πάπηο ῬΘΓΡΘΓΆΙΗ. 
ἾΡ808 αυ] 61 ΤῊ} 1186 ΓΘΥΥ ΘΒ Ὑ18 ΟΌΓΘΠῚ 
ΟΡΌΓΩΘ. ρΌΓΘΓΘ, 8115 (ΔΙΊ 6 ἢ ἸΠΠΡΟΓ ΤΩ 
ἰοιυθϑῖγθ ρουτηϊογο." ΒΟΉΝ. 

ἐν οὖν] μὲν Υ. 
ἡμῖν ΒΒ. .ΕΦΝ. Οίοι ὑμῖν. 
12. ᾿Αθηναῖοί τε Β.).Ε.Η.1.ν. 6Ὁε- 

Το] ᾿Αθηναῖοι. 
τῶν Λακεδαιμονίων ῬΡοδϑί παρόντες 

ΡΟΠΙΕΥ͂. 
παρόντες ΒΟ ἘΚΕΗ 1. Οε- 

(οΥἹ συμπαρόντες. 
Κηφισόδοτος) ὁ ἐκ Κεραμέων, σαὶ 

ἴῃ σΟΠΟΙΟΠΙθ5 απ τορηᾶν!ΐ, τι86 16 
ἄστη Το ϑίθ Π685 1Π 6]5 δαοίοτιζα- 
ἴθ πὶ διισοθδβιί. Οὐηΐ, [πάοχ Ἰθοιηο- 
βίβοηϊοιιβ βιβ ἴθ ΠΟς ΠΟΙΏΪΠΘ. 
Ξ5ΟΗΝ,. ὕΟοηΐ. δὰ 6, 23, 2 

ἤδη γὰρ] Ν᾽ ΔΙοΚοΠτΊι8 οἅ Ηετοαοί. 
5» 20. Θῃηθηαθαὺ ἢ δὴ γὰρ, 50]]1ςεἴ 
ΤΩΔΙΒ ἀπσοβ οὐἱτδ; υὖ ΤΌΠΟ. ἤφος 
τη] ΟΥ8 οαπὶ οἰοδοῖα αἸσαηΐαγ. Ρτώ- 

ὑμῖν] ἡ ΒΊΙΡΟΥ ὑ ΡῬοηΙΥ͂,, 
ἐπιβάτας) ΜΊΠ065 οΟ]5βιαυ]ο5 ; σοπ- 

γᾶ πδυιῦδθ ΤΘΙη]ρτιτη ΟΠοἸΟ ΓαηριηίαΓ. 
Μισθοφόροι Ἰριίαγ ἢ. 1. Βπε ΠΟ τηΐ- 
1165, 566 πδιΐρ, ἰοτίθ ΒΌΙ ΘΓ δζΟΙΕΒ, 
τηοτοθθ οοπάποι. ΒΟῊΝ, Μὸοχ μὲν 
οτη. ΕΚ, 

138. τοὺς ὁπλίτας καὶ τοὺς ἱππέας 
Β.Ό.ΕΟΝ. Οδἴθεὶ τοὺς ἱππέας καὶ τοὺς 
ὁπλίτας. 

αὐτῶν 1π 410 Υ]Β ΟἸΠΏΪΒ5 5118 6δϑύ Θοπ1- 
ῬΑΥΔΙΟΠΪ8, τη816 οτη. ἃ. .Ε. (Ε, ΑἸά. 
σοΥροπραβ Η.1.) ΘΟῊΝ, 

ἀπόκριναι δέ] ἀπόκρινε δή. 
ἥκοις ΒΙΕΕΙΗ. Οὐβίουι ἥκεις, οὐ 

οὐ ΒΌΡΘΥΒΟΓΙΌΙ 1). ΘΔ 61 τηδητι. 
14. Κηφισσόδοτος ΚΕ, 
ἰσαίτερον] ψιά. δππηοί. δα 6, 2, 320. 

ὑμᾶς τε] ὑμᾶςΐν. 

τούτων Β.0.Ε.Η.1.. τούτῳ Ε. Οε- 
(611 τούτου. 
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ἀκούσαντες ταῦτα οἱ ᾿Αθηναῖοι μετεπείσθησαν, καὶ ἐψηφίσαντο [4] 
Ἅ ; ς , ε κ 

κατὰ πενθήμερον ἑκατέρους ἡγεῖσθαι. 

Στρατευομένων δ᾽ ἀμφοτέρων αὐτῶν καὶ τῶν συμμάχων εἰς 

Κόρινθον ἔδοξε κοινῆ φυλάττειν τὸ Ονειον. καὶ ἐπεὶ ἐπορεύον- 
»" ’ 

το οἱ Θηβαῖοι καὶ οἱ σύμμαχοι, παραταξάμενοι ἐφύλαττον 

ἄλλοι ἄλλοθι τοῦ ᾿Ονείου, Λακεδαιμόνιοι δὲ καὶ Πελληνεῖς 
ν " Ε ’ ε δὲ Θ ΄ ν “- ᾽ὔ, 9 Α 

κατα τὸ επιμαχῶώτατον. οι ε ηβαῖοι και οἱ συμμάχοι 6Ε͵Εειὶ 

μᾷ “- ’ “ , 

ἀπεῖχον τῶν φυλαττόντων τριάκοντα στάδια, κατεστρατοπε- 

᾽ὔ " σ΄ δί , δὲ Θ. ΕΚ ὧδ " ε 

δεύσαντο εν Τῷ ΄ε ω. συντεκμήραμενοι Εεηνικ αν φοντο ορμη- 

" ; ο Ἷ, 4 ᾿ - Δ , 

θέντες κατανύσαι, αμα κνέφᾳ προς τὴν τῶν ακεδαιμονίων 
᾿ Ε) ; Α ’ ς .] ΄ σι “, 

φυλακὴν ἐπορεύοντο. καὶ μέντοι οὐκ ἐψεύσθησαν τῆς ὠὡρας, 
“ ’ Α “- “ 

ἀλλ᾽ ἐπιπίπτουσι τοῖς Λακεδαιμονίοις καὶ τοῖς [Πελληνεῦσιν 

ἑκατέρους] Ηος εβῦ αποᾶ ΠΙοάοτιϑ 
15» 6η. μαθοῖ : Μετὰ δὲ ταῦτα ἐν ἀμ- 
φοτέραις ταῖς πόλεσιν ἐποιήσαντο κοι- 
νὰς τὰς ἡγεμονίας. Οοπί. 46 Ν᾽ οίρ. 
5,7. ὅ0ΗΝ. Αρυὰᾶ Π]1οᾶ. ἀδἸθη- 
ἄστη ἐν. 

τ. κοινῇ Β. Οείετγϊ κοινῶς. ““Βροίθ 
ΔΙζοσαπη ργϑοί]οσαηῦ ίθρμδηι οἵ 
Τ,Θοποϊανίαϑ; δϑῦ ΘΠ} κοινῇ, 86]]. 
βουλῇ, σοπηπηαπὶ ΘΟΠ51110. [Ὁὰ τΌ]ατιΘ 
Χοπορμοη.᾽ 5ΟΗΝ. 

ἤονειον] Βεβάϊγθ οροτίοϊ δα ύ, "5, 41, 
ὉΠ46 ρϑηᾶδί 56 1165 Χϑυτη οὗ ΒΘΏΒΤΙΒ. 
(ὐδίοσυιη ΠΙοάοτιβ 15. 68. δαοίοῦυ οδί 
ΟΠ αρτίαμη, Αἰ ΠΟΙ ΒΘ ΠῚ ἀΟΘ ΠΏ, ΟἸΠΠῚ 
Δα ΧῚ 15. Μοραγθηβίθτη, ΡῬΕ]]ΘΠΘΘΟΥΙΙΠῚ 
οὐ (ον Ιου πη 1 δχογοϊία 5πὸ Πᾶ- 
Ῥυΐϊβ86. τη] ]]θ5 το,οοο, ἰού θη [π|556 
1 δχοροϊα 1, ΔΟΘ ας ΟΠ] ΟΤ ΠῚ οἵ 850- 
αἰοσχη, ἰίααιιθ ΟἸΠΏ]ΠΟ 2Ο,ΟΟΟ ; {γΓ8η8- 
᾿ὰπὶ Βαοοίογαπη ψογῸ τι Ἱπηροα!τοί, 
δαϊδα5 (παρόδους) τυ 11586 ν 8110 ἴοβ- 
βαρ ργοίαπαα, ἀποία ἃ (ΘΟ ὮΓΘΙΒ 
5616 δα Πιρομοοατα. ΒΟῊΝ. 

οἱ Θηβαῖοι] ᾿Αθηναῖοι. 
ἄλλοι ἄλλοθι "1". 1. ΗΔΙθοτύθτμα ΓΠ68. 

ΡΒΠΟΙΪοσ. [λϑιρᾷ. Βαῖ. 1840, ἃ. 25 
Οεοἴοῦ. ρτοροβι δ Ρ. 3,7. Οοηί. δα 3, 
3, 8. ΤᾺΡῚ] ἄλλος ἄλλοθεν. 

Πελληνεῖς) Πεληνεῖς Ε΄. 
ἐπιμαχώτατον) {701 (απ. ΓΔΟΊΠΟΥ 

αεγαΐ. οίουὶ Τιοάοτιιβ 1 δοραφιηο- 
ΠΪΟ5. ἰθηϊῖββο Ἰοοῦθτη εὐεφοδώτατον. 
Αἀάιν ἰάθη ργονοσαΐοβ ἃ0 Ἐρατη- 
ποπᾶδ Ποβίθβ, ψιδιηδτη {γρ]0 πιι- 
ΤΠΘΙΌΒΙΟΥΘΒ, δχίσα ΡγΟρΡασδοα]α Ρῥτο- 
αἾγΘ. ΟῚ Δ11505 6586, [ἈΠ ἀθΙὴ γΘΙῸ ΟΡ- 
Ριυρπαῦοβ οΘβ8|588 δῦ Οὐ ΠῚ ΠῚ ΧῚΠΊΘ 

ΤΔΟΘαΘΘΠΠΟΠΪΟΒ 50105 ΤοϑΕ 1556. Οοη- 
{τὰ ΧΟΠΟΡΠΟΩ ᾿πϑ161845 ΟΠ] πο} οἱ 
Ῥθοσδύμ πη ΡΟΪΘΙΠΔΤΟΙΙ σαρίαββθ νἹἀθίατν 
1ῃ ρταύδτη [,ΔΟΘἀθοιη ΟΠ]Οσ τη. ΤῳΟΟΌΤα 
Ραρδ5. δοσυγαῖϊαβ ἀθῆπις Ῥαιιβδηϊαβ 
9. 15» 4: Ὥς δὲ βοιωταρχεῖν οὐδεὶς 
(αὖθις Ἰερο0) ἥρητο, καὶ στρατὸς Βοιω- 
τῶν ἀφίκετο αὖθις ἐς Πελοπόννησον, 
ἐκράτησε μὲν περὶ Λέχαιον Λακεδαιμο- 
νίους μάχῃ, σὺν δὲ σφίσιν ᾿Αχαιῶν 
Πελληνέας καὶ ᾿Αθηναίων οὺς Χαβρίας 
ἦγεν ἐξ ̓ Αθηνῶν. ΒΟΗ͂Ν. 

κατανύσαι; 561]. τὴν ὁδὸν, ῬΟΥΘΠΪΓΕ. 
5ΟΗΝ. 

ἅμα κνέφᾳ]) Ναιταῖ βαπάδτῃ γεπὶ Ρο- 
Ἰγθῆιβ 2, 2, 9: Ἐπειδὴ τὸ Ονειον 
κατεῖχε φυλακὴ Λακωνικὴ, ἐνδειξάμενος 
ὡς μέλλοι νυκτὸς παρεῖναι τὸ στράτευ- 
μα, κατεκοίμισεν ὑπ᾽ αὐτῷ τῷ ᾿Ονείῳ. ἡ 
Οὐυδίοαοθ Ἰρι αν ΤἈΘΟΠΙΟΙ δυτηδῦ ἰο- 
ἴατη Ποοίθπη ᾿ΠΒΟΠΊΠ6Β {ΓΔΏΒΘρΡΌΓΙηΐ 
εὔ ΘῈ ΔΌΓΟΥΑΤ ἀβπγπ 6χ ἰδββὶδα- 
αἴπθ 5ορι! Ὁ Ἐραμπηποπᾶδ, ἕδοίο ἰῃ 
605 πηροία, ἴα6116 νἹοῦ βαηΐ. ᾿Επεὶ δὲ 
ὑπέλαμψεν ἡ ἕως, ἀναστήσας τὸ στρα- 
τόπεδον ἐπέθετο τοῖς φύλαξιν. Οοηίτα 
ἃ Χοπορποηΐθ 80 νϑβρθγδιῃ ῥτοΐθοί 
ΤΠ ΘΌΔΠΙ πλᾶηθ δάνθηϊββθ δ οδβίγα 
Ποβύμαμη ΔΌΣΕΙ ν]οῖθβο ἀϊοιιηΐασ. (δ- 
ΒΔΤΙΟΠΊΙΒ ΤΟΒΡΙΟῚ ραϊαθαῦ ΠΑΥγΑ ΟΠ Τα 
ἰηἴτα δ. 4τ. ροβιίαιη. Μαῖθ. οςεπι 
ΘΠΪπΠὶ κνεφαῖοι 6 αἸ]ὰσ]ο ΝΝοβίου ἀθ 
Τιλοραθοηοη. ΒΘΡῈΡ]. 15, 3. ἀϑαγρανὶξ 
Θἔϊατη, θαπηητιθ ΠΟΙ Οπθα οἱ ἢὶς ἃρ- 
ΡῬΓΟΡανουῖη. γον θαπᾶθπη ΤΠ 
Πδγτγαὺ ΕὙΟΠΓΙ ΙΒ 2, 5, 26. 56ΗΝ. 

τό. ἐπιπίπτουσι] ἐμπίπτουσι Α.Ο. 
ἘΕ, ΑἸά., οοντϊρσαπίβ 1. 

Ἀ.6. 



268. 

’ ο ’ 8 Α «ες ’ 3 “- ; 

Ι7 ταγμενοι ἀσυντάκτους. ὡς δὲ οἱ σωθέντες ἐκ τοῦ πραγματος [6] 

τὃ 

ἘΠΕῚ ΜΙ ΌΑΡῚῚ. 410 

7 Ε κ - 

ἡνίκα αἱ μὲν νυκτεριναὶ φυλακαὶ ἤδη ἔληγον, ἐκ δὲ τῶν στιβά- 
Ὧν ῥ “ἤ ς᾽ - “ 9 ΄σ ξ () ΡΞ 

δων ανισταντο ΟοτΤοι ἐδεῖτο εκαστος. ἐνταῦθα Οἱ ηβαῖοι προσ- 

, , ’ ᾿ 
σ“εσοντες ἔπαιον παρεσκευάσμενοι απαρασκευναστοὺυς καὶ συντε- 

ἀπέφυγον ἐπὶ τὸν ἐγγύτατα λόφον, ἐξὸν τῷ Λακεδαιμονίων 
’ ’ὔ « ’ὔ Α 9 ,ὔ “ ’ 

πολεμάρχῳ λαβόντι ὁπόσους μὲν ἐβούλετο τῶν συμμάχων 
ε ,ὔ ς ’ὔ νι Ν ,ὔ ᾿ ὦ ᾿ Ν 

ὁπλίτας, οπόσους δὲ πελταστας, κατέχειν τὸ χώριον, Καί γὰρ 

τὰ ἐπιτήδεια ἐξῆν ἀσφαλῶς ἐκ Κεγχρειῶν κομίζεσθαι, οὐκ 
» ’ “ " ἈΝ ’ ς᾽ ’ “ () , “ Ν 

ἐποίησε ταῦτα, ἀλλὰ μάλα ἀπορούντων τῶν ηβαίων πῶς χρή 
΄- Ἁ ΄ “-. ἢ , “ “- 

ἐκ τοῦ πρὸς Σικυῶνα βλέποντος καταβῆναι ἢ παλιν ἀπελθεῖν, 
ἈΝ ’ «ς “- ’ δό Ἁ 

σπονδὰς ποιησάμενος, ὡς τοῖς πλείστοις ἐδόκει, προς Θη- 
΄“΄ Ν “ ΄ Ἁ Α 

βαίων μᾶλλον ἢ πρὸς ἑαυτῶν, οὕτως ἀπῆλθε καὶ τοὺς μεθ᾽ 

αὑτοῦ ἀπήγαγεν. 

Οὲ δὲ Θηβαῖοι ἀσφαλῶς καταβάντες καὶ συμμίξαντες τοῖς [7] 
“ι ’ Ι 

ἑαυτῶν συμμάχοις, ᾿Αρκάσι τε καὶ ᾿Αργείοις καὶ ᾿Ηλείοις, 

εὐθὺς μὲν προσέβαλον πρὸς Σικυῶνα καὶ Πελλήνην" στρατευ- 
᾿ ᾿ 4:55 ἢ "8 3} κἂἃ κ ᾿ ’΄ 

σάμενοι δὲ εἰς Ἐπίδαυρον ἐδήωσαν αὐτῶν πάσαν Τὴν χωρᾶν. 

ἀναχωροῦντες δὲ ἐκεῖθεν μάλα 

τίων, ὡς ἐγένοντο ἐγγὺς τοῦ 

ὅποι ΘΟ ΠΟΙ ἄοτιιβ δα 2, 4. 6. [ΔΌΤ] 
ὅπου. Ρ]αί. ΤΏΘαρ. Ρ. 129 Β: Ὑμεῖς 
μὲν πίνετε, ἐμὲ δὲ δεῖ ποι ἐξαναστῆναι. 
Ἐδοθγαηῦ δαΐθιη “ΠΟΘ ΌΔΠΙ ααοα οοτη- 
τηθηαΐ ΧοπΟΡἤοη Οὐυτορ. 1, 6, 56. 

Θηβαῖοι] Ἰ)οα Ἐρὰπηϊποπαα. Οοη- 
{τὰ ΑΥΠΘΠΙΘΠΒΙ ΠῚ ΘΧΘΙΟΙΓᾺΙ ργθρογαΐ 
ΟἸΠΒΔΌτγαβ, δαοίοσθ ΊΙΟάοσΟ 15, 68. 
5ΟΗΝ. 

1. τῷ Λακεδαιμονίων] τῶν ΔΛ. ΚΕ. 
Ἐγαβίτα Θομ πρὶ.  “΄ ΕἸορδηΐα 86- 
ΤΩΟΠΪΒ Ροϑύαϊατθ νἱ ἀδίυν τῷ τῶν Λακε- 
δαιμονίων. 

Κεγχρειῶν] Κεγχριῶν Β. Ο. Ὁ. ΚΕ. 
Κεγχρι Ἐ. Κεκριῶν (Ὁ. 

πρὸς οτη. ᾿. 
βλέποντος] Εἶϑβθ τὸ βλέπον πδὰ- 

ἵστη, οὖ βιρῃϊῆσαγθ ραγίθη] (0]]15 
486. ἸΟγΟΠ6ΠΊ βρθοΐαΐ, τηοηδ Μο- 
τ οηΐ 25.5.0] 212} ἜΣ7:79..2.».18. 
5ΟΗΝ. 

ποιησάμενος] ποιησαμένους ΑΙα. 
μεθ᾽ αὑτοῦ} μετ᾽ αὐτοῦ Β.}).Υ. ΑΙα. 
18. καὶ συμμίξαντες οτη. Β. 
τοῖς ἑαυτῶν] τοῖς τε αὐτῶν Β.1).Υ. 

τοῖς τε ἑαυτῶν ᾿ὰ.Ε', 
᾿Αργείοις καὶ ᾿Ηλείοις] ᾿Ηλείοις καὶ 

’ ς ΄ι “- ΟῚ 

σπαντοῶν ὑπεροπτικῶς τῶν εναν- 

τῶν Κορινθίων ἄστεος, δρόμῳ 

᾿Αργείοις Β., 
51{18. 

προσέβαλον] προσέβαλλον Ἐ, 
στρατευσάμενοι καὶ στρατοπεδευσά- 

μενοι 
᾿Επίδαυρον] 'ΓΓΟΖαποιη οἱ Ἐριἄδα- 

ΤΠ] ΔΟΡΎΘΒΒΙιΒ Π ρα] ΠΟ 85 ΤΘρΊΟ- 
ΠΟΘ] ΟἸΠΠΘΙ ναβίανιζ, ὙῸ06 ἴδιηθῃ 
111ὰ οαρῖα. [πίθγϊπη ΘΙουοπθηῃ, ΡὮ]1- 
πηΐθη οὐ αιδβάδπι 8115 ὉΠΌ65. 510] 
Δα]αηχιί. [1 ιοάοτιβ. Ἐχρϑαϊο- 
Ὧ15 ἴῃ ΘΙΟΥΟΠΙΟΒ ΟὈΙΓΟΙ ππθιηϊηῦ Ραπ- 
βΒδηἶαβ 6, 2, 2. ὉΡῚ Θίοχηϊιιβ, θαυμα 
ΕἸ]οογη αἰιχ, οθγίδιηϊηθ ΒΙΠΡῸΪΑΤΙ 
ΡῬτονοσδίιιπη ΙΟΥ ΟΠ Πα ποθ οὐ- 
ΟἸά15886. [ουτίαστ. Ῥογίιμη θοῦ πὶ ἴθτη- 
ΡΟΥΘ (ο]0 σθρογαηΐ “ΠΟΘ ΔΗ], παυταπίθ 
ἘΤΌΠΙΠΟ 2..2; 1ο. θα δηϊτη 106 
1115 ΠΔΥΓαῦο ἤπιος ῬΟΥ ΓΙ ΠΘΙΘ νἹἀ θίμγ. 
Πιϑαποίβ Ῥαιιβαηϊδϑ 9,» 18, 4: Ππό- 
λισμα οὖν ἑλὼν ᾿Σικυωνίων Φοιβίαν, 
ἔνθα ἦσαν τὸ πολὺ οἱ Βοιώτιοι φυγάδες, 
στιγμὴν (ἐπὶ τιμῇ οῃπθπαδηῖ) ἀφίησι 
τοὺς ἐγκαταληφθέντας, ἄλλην σφίσιν 
ἣν ἔτυχε πατρίδα ἐπονομάζων ἑκάστῳ. 
5ΟΗΝ. 

τῶν Κορινθίων] Κορινθίων Β. 

1{{ογ]5 β α βαρτα ρΡρο- 



414. ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒΚ ΗΙΝΊ. 6Ε. Α.6. 

9 ’ Ἁ Ὶ , 4 ἥν ΡῈ -“ »» ες . ο 

ἐφέροντο πρὸς τὰς πύλας τὰς ἐπὶ Φλιοῦντα ἰόντι, ὡς εἰ ἀνεῳ- 
, ’ 5 ’ ᾽ β θ , δέ Ψ λ .« 

19 γμέναι τύχοιεν, εἰσπεσούμενοι. ἐκβοηθήσαντες δὲ τινες Ψιλοὶ ἐκ 
΄ ’ 9 σι “- ’ - 9 ’ .κ ’ 

τῆς πόλεως ἀπαντῶσι τῶν Θηβαίων τοῖς ἐπιλέκτοις οὐδὲ τέτταρα 
, ΕΣ “ " ἄν.» , "κ κ , 

πλέθρα ἀπέχουσι τοῦ τείχους" καὶ ἀναβάντες ἐπὶ τὰ μνήματα 
Ἁ οὖ ς ’ ͵ ’ δ᾽ 4 , ῳ ’ 

καὶ τὰ ὑπερέχοντα χωρία, βάλλοντες καὶ ἀκοντίζοντες ἀποκτεί- 
“ ’ Α Α ’ , 

νουσι τῶν πρώτων καὶ μάλα συχνοὺς, καὶ τρεψάμενοι ἐδίωκον 
ς , «ἵ ’ ; ᾽ὔ Α ’ [ Κ , 

ὡς τρία ἢ τέτταρα στάδια. τούτου δὲ γενομένου οἱ Κορίνθιοι 
Α οἴ Ά “ Ἁ 4 ς 

τοὺς νεκροὺς πρὸς τὸ τεῖχος ἑλκύσαντες καὶ ὑποσπόνδους ἀπο- 
’ὔ; Ἁ Α ς ’; -- 

δόντες τρόπαιον ἔστησαν. καὶ ταύτη μὲν ἀνεψύχθησαν οἱ τῶν 

Λακεδαιμονίων σύμμαχοι. 

[9] 2 ἽἍΑμα δὲ δὴ πεπραγμένων τούτων καταπλεῖ Λακεδαιμονίοις 
ν ’ Α , Ἁ 

ἡ παρὰ Διονυσίου βοήθεια, τριήρεις πλεον ἢ εἰκοσιν' ἦγον δὲ 
Κ ’ὔ ᾿ δ Α ε ’ ς , ΄- ὃ 

ελτούς τε καὶ Ἴβηρας καὶ ἱππέας ὡς πεντήκοντα. τῆ 
«ες ἰ [ὸ Ἂν Ἁ ε ,37 ᾿] “ ’ὔ; 

ὑστεραίᾳ οἱ Θηβαῖοί τε καὶ οἱ ἀλλοι αὐτῶν σύμμαχοι διατα- 
’ Α 5 ’ ον ’ ’ “ ν Α 

ἕάμενοι καὶ ἐμπλήσαντες τὸ πεδίον μέχρι τῆς θαλάττης καὶ 
’, “ 9 ’ ΄ ’ ’ »᾽ Ε) ’ 

μέχρι τῶν ἐχομένων τῆς πόλεως γηλόφων ἔφθειρον εἰ τι χρή- 
“5 3 »» δί ν ε κ “ σὴ ’ Α ε “ 

σιμον ἣν ἐν τῷ πεθίῳ. καὶ οἱ μὲν τῶν ᾿Αθηναίων καὶ οἱ τῶν 
’ ς “ 5 4 "5 ’ ΄“ ’ « “ 

Κορινθίων ἱππεῖς οὐ μαλα ἐπλησίαζον τῳ στρατεύματι, ὁρῶντες 
Ἁ ᾿ Α . ΄σ ’ 

21 ἰσχυρὰ καὶ πολλὰ τἀντίπαλα᾽ οἱ δὲ παρὰ τοῦ Διονυσίου [10] 
ε Ν Ψ 3 - ’ »» " 
ἱππεῖς, ὅσοιπερ ἦσαν, οὗτοι διεσκεδασμένοι ἄλλος ἄλλῃ παρα- 

»“", Α 

θέοντες ἠκόντιζόν τε προσελαύνοντες, καὶ ἐπεὶ ὥρμων ἐπ᾽ αὐτοὺς, 

ἐφέροντι Ν. μὲν Β..Ἐ ΕἸ. δὴ ἘΝ. Οὐδίε.ὶ μὲν δή. 
Φλιοῦντα) Φιλιοῦντα Β. 
βιΦ Αμλο 

ἰόντι Β. Ο.).Ἐ}.Ἐ.1. ἰούσας Ν. Οὐεἰετὶ 
ἰόντι ὁρώσας. 'Ππο. 2, οὔ : Τοὺς ὑπερ- 
βάντι Αἷμον Τέτας. Ἰάν!αβ 1, 8, 5. ἃ 
ὙΝοΙῆο οἰΐαίαβ: ““Τωοσαπ,, αἱ ΠῸΠΟ 
βδρίτιβ ἀθββοθηαθηΐιβ ἰηΐου ἀπο5 1ὰ- 
Βδδ, δυο 

εἰσπεσούμενοι)] (ὐΟΥΠΠΪΟ5Β ΡΥΘ]1Ὸ 
νἱοΐοβ ΒΟΟΣ 1ηΐγα τηοθηϊα ΘΟΙΏΡΕ]6- 
γτυηΐ. ουιπλ Δ] χοῦ ΘΠ] ΘΓΔΤΙ]; ῬΘΥ 
Ῥογίαϑ τπηᾶἃ ἸΓΥΠΙΠΊΡΘΓΘ 8181, ἃ ΟΠΑΌΥΙα 
ΘΧΡΘΙ]α παν, αὶ αἀοπαθ οχίσγα ὉΥΌΘΙ 
ῬΥΟΘ]ΙΟ σομητηϊβ8ο ΒΩοὗοβ νἱποὶξ. 10ὰ 
ιοάοταβ. 5ΟΗΝ. 

Το. τρόπαιον ΒΡ] Αγ θτι5 ΑΡΟΡΒΙΠ6- 
δτη. Ρ. 1023 Ε΄: Τοῦ δὲ Χαβρίου περὶ 
Κόρινθον ὀλίγους τινὰς τῶν Θηβαίων 
ὑπὸ τὰ τείχη φιλομαχοῦντας καταβα- 
λόντος καὶ στήσαντος τρόπαιον, ὁ Ἔπα- 
μινώνδας καταγελῶν ἔφη" ᾿Ενταῦθα δεῖ 
οὐ τρόπαιον, ἀλλὰ “Ἑκατήσιον ἑστάναι" 
τὴν γὰρ Ἑκάτην ἐπιεικῶς ἐν ταῖς πρὸ 
τῶν πυλῶν ἱδρύοντο τριόδοις. ΒΟῊΝ, 

ταὔτῃ] ταύτην Ἐ᾿. 

20. ἅμα δὲ Ν΄. Οδίετ! ἅμα τε. ΑἸΊΘΠ8 
ἃ ΧΕΠορμοηΐθ τε εὖ δὴ ῬΑΥΠΙΟ ] ΤΌ τη 
σΟΠ]ποίο, 46 αὰᾶ αἰχὶ δα 65. 5ἴ6- 
Ῥἤδηὶ ν. Δὴ, Ρ. το40 4,8. 

Κελτούς τε καὶ Ἴβηρας] (Δ ΠΔρῚΠ]- 
Θηβίατῃ δα Τ)1ΟΠΥ βιὰ πη ἰγαπϑίαπραβ [ὰ- 
1586 ΔΗ] ἀν δυο ΝΙΘΡΌΉτ. ὅ6 00]. Ὠἰβέ. 
γῸ]. 2. Ραγί. 3, Ρ. 228. ἴ.. ἢ. Οεἰζαϑ 
οὐ [θθγῸΒ Ζοοο ΒΕ ὈΙΉ15805 ἔπ1556, αἀαΐο 
ἴῃ απ τ16 ΓΠΘΏ568 ΒΕρΡΘΠαΪΟ, ΘΟΒ6 6 
εοϑίαϊθ θχθιῃΐθ ΓΌΥΘΥΒΟΒ {ταὶ Ὠ1οαο- 
ΤΊΒ 15» 70. Π11ὰ δαυϊζαχη ζαοΐα τηθη- 
ὕοπο. ὅΟΗΝ. 

ἱππέας) ΤΥ] ἱππεῖς. 
ἐμπλήσαντες) ἐμπλήσατε Ο. 
οἱ τῶν οἵη. Κα, 
τἀντίπαλα Β.Ο. ἘΠ Ν. Οἴου τὰ 

ἀντίπαλα. 
21. οὗτοι οπι. Ε, ΘΙΤΆΠΙΟΥ ᾿πΐογ- 

ῬΟΠΙ ΓΙ οὗτος 8. 22. 
διεσκεδασμένοι] διεσκευασμένοι Β. 

ΠΕ ΤΝ. διεσκαυσμένοι ἘΝ. 
ἐπ᾿ ΒΙΘ.ΕΕΙΟΝ. Οδίοι πρός. 
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μι ,ὕ Α ’ Ε] ’ " ’ Α “- “, 

ανέχώβουν, και παλιν ἀναστρέφοντες ἠκόντιζον. και Τταῦυταὰ αμα 

΄- ,ὔ “ Ἁ ““Ἄ « Α 9 ’ ο Α 

ποιουντες κατέβαινον αἸἸῸ τῶωῶν {πττων καὶ αἀνεηπαυνοντο. εἰ δὲ 

’; 9 ’ ᾿ " “ 9 δῶ ᾿ 

καταβεβηκόσιν εἐπελαύνοιεν τινες, εὐπέετῶς αἀναπηθωντες ανε- 

’ ς. Ὁ 3 ὔὕ " ᾿ ΝΣ κ “- ,ὔ 
χώρουν. εἰ ὃ αὖ τινες διώξειαν αὐτοὺυς πολυ απο του στραάτευ- 

’ ες ’ ᾿ - 3 , ΛΝ ’ 

ματος, τουτοὺυς, ὁποτε αποχώρβοιεν, ἐπικείμενοι Και ἀκοντίζοντες 

" ᾽ κ “ ᾿ , 44. ε ΡΥ 
δεινὰ εἰργάζοντο, καὲ παν το στράτευμα ἠνάγκαζον εαυτῶν 

“Ψ κ “ἢ Α ᾿] “- 

ΦΖ ενεκα καί προιεναι καὶ αναχωρβρειῖν. 
Ἀ -“ ’ ε 

μέεζα Τανττα μέντοι οι 

Θηβαῖοι μείναντες οὐ πολλὰς ἡμέρας ἀπῆλθον οἴκαδε, καὶ οἱ 
ΓΙ Ἁ 

ἄλλοι δὲ ἕκαστος οἴκαδε. ἐκ δὲ τούτου ἐμβάλλουσιν οἱ παρὰ 
’ “ Ἕ “ Α , Ἁ “ Ἁ » Γι 3 

Διονυσίου ΥΑΥ Σικυῶνα, και μάχη μὲν νικῶσι τοὺς ἐκυωνιοὺυς εν 

τῷ πεδίῳ, καὶ ἀπέ ὶ ἑβδομή "δέ δὲ τεῖ ; ω, καὶ ἀπέκτειναν περὶ ἑβδομήκοντα Δέρας ὃὲ τεῖχος 
᾿ “ « “ Πα Α Ν ’ , ’ 

κατα κρᾶατος αἱἰρουσι. και ἢ μεν παρα Διονυσίου πρωτὴη βοήθεια 

ταῦτα πράξασα ἀπέπλευσεν εἰς Συρακούσας. Θηβαῖοι δὲ καὶ 
, δν 5 3): το νἢ, Δ ’ ’ ᾿ , 

σαντες οἱ ἀποστάντες απο ακεδαιμονίων μέχρι μεν τοὐυτου 

“- Ἁ 

του χρόνου ὁμοθυμαδὸν καὶ ἔπραττον καὶ ἐστρατεύοντο ἡγου- 

[11] 

23 μένων Θηβαίων. ἐγγενόμενος δέ τις Λυκομήδης Μαντινεὺς, [12] 

γένει τε οὐδενὸς ἐνδεὴς χρήμασί τε προήκων καὶ ἄλλως φιλότιμος, 

οὗτος ἐνέπλησε φρονήματος τοὺς ᾿Αρκάδας λέγων ὡς μόνοις 
᾿] 3 κ Ἁ Α » ’ ἈΝ ᾿] ’ » 

μεν αὐτοῖς πατρίς ΠΠελοπόννησος εἴη, μόνοι γὰρ αὐτόχθονες εν 

αὐτῇ οἰκοῖεν, πλεῖστον δὲ τῶν ᾿᾿λληνικῶν φῦλον τὸ ᾿Αρκαδικὸν 
, Α ’ " ᾽ὔ 

εἴη καὶ σώματα ἐγκρατέστατα ἔχοι. 
Α τι ’ Ἁ 

καὶ ἀλκιμωτάτους δὲ 
3 ᾿ 5 ’ , ε ᾽ , ἘΣ ΓΑ 

αὐυτοὺυς ἀπεδείκνυε, τεκμήρια παρεχόμενος ως εἐπικουρὼν οποτε 

ταῦτα ἅμα] ἅμα ταῦτα (Οὐ. 
ἐπελαύνοιεν] ἐλαύνοιεν Α. ΑἸΑ., οοτ- 

τὶσοηΐθ 1. 
ἀκοντίζοντες] ἀκοντί ΒΒ... οἱ Θχοϊα!ΐ 

[ο] τη, ἴῃ 40 ζοντες---31. ἔπιπτον. 
ἀνεχώρουν καὶ ἀνεχώρουν Ἰ᾿. 
ἀναχωρεῖν) ἀναχωρεῖν ΒΌΡΓΑ ΒΟΙΙΡίΟ 

οδάρθιη τηδητὶ πὸ 1). 
22. οἱ Θηβαῖοι (..Ἐ.Ε.1.ν. (βίον 

Θηβαῖοι. 
οἱ ἄλλοι] ἄλλοι Ε΄. 
Δέρας 1).1.Ν. Δαίρας Ἐ.Ε, Οὐείοτϊ 

Τέρας. ““ίορμδηιβ Ἰοσυμη [8 ΟΟηΪΟ δ 
Δέρρα ἃ ϑίορμαπο ΒυζΖαηΐίο τηριηο- 
Ταΐατη σΟΙΠρΑΓαν, Δ]1Θ ΠΤ 80 ἉΡΎΟ 
ΠΟΥ πο, αὖ τηοητϊέ Μογαβ. Μαυϊίο 
ΤΠ Βτοῦξθὶ σοτητηθπίαμη Γερηνίας 
ῬΓΟΌΔΓΘ Ροβϑαμη. Δέρας 6 ο064. ρῥτο- 
αἸΐαπμη ἃ ϑίθρμδηο ροβιιῖῦ ρϑορταρῃϊοαᾶ 
ΤΌΠΟΥ ΑΠΔΟΠΔΥΒΙ 415 (81Π|6ὸ δα- 
Ἰαποία. Νεβοῖο οὐσ Τέρας φσαοηϊίντια ἃ 
Τέρα ψο]πιοΓΐ 6558 ὟΥ εἰβκίαβ. ̓  5ΟΗΝ, 

πρώτη βοήθεια] 1)6 αἰΐογα τη’ 5. 20. 
Ν 

ταῦτα 1)..1.. Οὐδίεσιὶ τοιαῦτα. 
Μοχ Συρρακούσας (.}Ὁ. 

μὲν τοὐτου] μὲν οὖν τούτου Υ. 
Θηβαίων 1).1.. (Οὐδίε!] τῶν Θη- 

βαίων. 
28. ἐγγενόμενος ).ἡ. (ὑδίοτϊ ἐγγι- 

νόμενος. 
γένει 1).Ε.1.. (ὐείοι! γένος. 
πατρὶς Πελοπόννησος Ὁ. ἘΒΤΟΥ, 

(ὐείουὶ Πελοπόννησος πατρίς. 
αὐτόχθονες] Αππαιαΐθη ΡΟΡᾺΪ 

Ατοδαϊοὶ χροὶ Ηουπίαβιη Οραβοα!. 
Ασϑαθιλοοῦ, γ0]. 2, Ὁ; 222 Β666. 
5ΟΗΝ. 

τῶν Ἑλληνικῶν φῦλον (7.1). τῶν 
Ἑλληνικῶν φύλων Ε΄. εἴ αὰὶ φυλῶν 
Υ. τῶν Ἑλήνων φύλων Ε. (ὐείεγ] 
φῦλον τῶν ᾿Ἑλληνικῶν. 
ἐγκρατέστατα] [)8 δαυϊί. 7. 8. εδῦ χεὶρ 

ἐγκρατεστάτη. 0 ΗΝ. 
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δεηθεῖέν τινες, οὐδένας ἡροῦντο ἀντ᾽ ᾿Αρκάδων. ἔτι δὲ οὔτε 

Λακεδαιμονίους πώποτε ἄνευ σφῶν ἐμβαλεῖν εἰς τὰς ᾿Αθήνας 

24 οὔτε νῦν Θηβαίους ἐλθεῖν ἄνευ ᾿Αρκάδων εἰς Λακεδαίμονα. ἐὰν 

οὗν σωφρονῆτε, τοῦ ἀκολουθεῖν ὅποι ἂν τις παρακαλῇ φείσεσθε" 
. ΄- ᾿ ’ μι ’ὔ; 

ὡς πρότερον Λακεδαιμονίοις ἀκολουθοῦντες ἐκείνους ηὐξήσατε, 
΄ι ΄ “σ᾿. Ν ’ - 

νῦν δὲ, ἂν Θηβαίοις εἰκῆ ἀκολουθῆτε καὶ μὴ κατὰ μέρος ἡγεῖσθαι 

ἀξιῶτε, ἴσως τάχα τούτους ἄλλους Λακεδαιμονίους εὑρήσετε. 
- “ Α 

οἱ μὲν δὴ ᾿Αρκάδες ταῦτα ἀκούοντες ἀνεφυσῶντό τε καὶ ὑπερε- [12] 
, » Ν ’ », ὃ ε “ ᾿ 4, ", 

φίλουν τὸν Λυκομήδην καὶ μόνον ἀνδρα ἡγοῦντο᾽ ὥστε ἀρ- 

χοντας ἔταττον οὕστινας ἐκεῖνος κελεύοι. καὶ ἐκ τῶν συμβαι- 
’ κ 

νόντων δὲ ἔργων ἐμεγαλύνοντο οἱ ᾿Αρκάδες" ἐμβαλόντων μὲν 
“Ἅ ’, ΄“ 

25 γὰρ εἰς ᾿Εἰπίδαυρον τῶν ᾿Αργείων, καὶ ἀποκλεισθέντων τῆς 

ἐξόδου ὑπό τε τῶν μετὰ Χαβρίου ἕένων καὶ ᾿Αθηναίων καὶ 
Ἁ 

Κορινθίων, βοηθήσαντες μάλα πολιορκουμένους ἐξελύσαντο τοὺς 
μὴ , 5" ’ - ο Ι 9 Ν Ακ “- ’ 

Αργείους, οὐ μόνον τοῖς ἀνδράσιν, ἀλλα καὶ τοῖς χωρίοις 
’ Ἅ , δὲ κ Ψ ἋἊ ’ - 

πολεμίοις χρώμενοι. στρατευσάμενοι ὃὲ καὶ εἰς ᾿Ασίνην τῆς [14] 
“κ᾿ Ἁ Ἁ 

Λακαίνης ἐνίκησάν τε τὴν τῶν Λακεδαιμονίων φρουρὰν καὶ τὸν 

Τεράνορα τὸν πολέμαρχον Σπαρτιάτην γεγενημένον ἀπέκτειναν 

δεηθεῖεν) δεηθοῖεν Ὦ. 
πώποτε ἄνευ σφῶν Ὁ. ἘΝ. Οεἴου! 

ἄνευ σφῶν πώποτε. 
ἐπικούρων] Ηϊης Ηδτπρραβ ΑἴΠε- 

ὭΦΟΙ 1, Ρ. 27 Ε΄: ἀνδράποδ᾽ ἐκ Φρυγίας, 
ἀπὸ δ᾽ ̓ Αρκαδίας ἐπικούρους. Ἠΐϊηο ἐπι- 
κουρεῖν, ἴῃ ἐπικούρων ὨΠΠΊΘΙΟ Π11]10ΔΓ6, 
'δραα Ἰβοογαΐθιη ῬΦΠΗΘΡΎΤΙΟΙ 6. 44. Τη8]6 
ἰοηΐαύιπη ἃ Μοτο. ὅΟΗΝ. 

24. ἐὰν Ὁ)... Ε.1.ν. Οὐδίοιϊ ἄν. 
οὖν οτη. Ο. 
ὅποι) ὅπου 1). ἱποι Εἰ. 
παρακαλῇ Ὁ .ἘΕΟΝ, Οὐδίουι παρα- 

καλοῖ. 
πρότερον ᾿ὰ. ἢ, (ὐοίοΥ! πρότερόν τε, 

ΠΪΒ1 4φᾳοα τ οαπ Π1Π60]8 ΡΓῸ τε ΒΌΡΓΑ 
ψΟΡΒ ΡΟηΪΥ,. 

ἡγεῖσθαι ἀξιῶτε Τ).Ε. ΕἾΝ. Οὐείοτὶ 
ἀξιῶτε ἡγεῖσθαι. 

ἀκούοντες] ἀκούσαντες Ὁ. 
ἐκεῖνος 1)... (ὑεἴουὶ κἀκεῖνος. 
25. τοὺς Ἀργείους Ἀργείους Α.Α1]4., 

σοΥτροηΐθ 1. ““ἘΧΡΘαΙ ΠΟΘ 1Π]ᾶτὴ 
Ατρίνοσγιτη 1η}6]]Πρὶζ, ααδτη ΒΌΡΓᾶ ὁ. 
18. αἰτρογαί.᾽ 5ΟΗΝ. 

Λακαίνης) Λακωνικῆς ἈΑ. ΑἸΆ., σοΥτῖ- 
Βοηΐθ 1. Οοηΐ. 5. 29. Τὴν Λακωνικὴν 
8. 28, Ὠἶδὶ ἢϊς ΄αοαιθ [8}}1}} Βουὶρίαγα. 
Επυρ. Ηε]θη. 1472: Τᾷ Λακαίνᾳ γᾷ. 

ΘΙ] ΠΓΘΥ 16 81101 ΟΠ 81115 ΠΟΠΠ 1115, 
αἀθ φαϊθυβ ΠοΡΘοΚ. δα ΡΏσγη. ΕΡρΙῦ. Ρ. 
341: Δάκαιναν μὲν γυναῖκα ἐρεῖς, Λάκαι- 
ναν δὲ τὴν χώραν οὗ, ἀλλὰ Λακωνικὴν, 
εἰ καὶ Εὐριπίδης παραλόγως (ΑΠάτοτη. 
104) Ὡς ἡ Λάκαινα τῶν Φρυγῶν μείων 
πόλις. (Ἐπ 1}. τρι: Ἔκ Λακαίνης Σπαρ- 
τιάτιδος χθονός.) 1,.1). “Αδίηδη [,860- 
πἰσᾶτη Παβρεῖ οὐϊαπὶ ϑίθρηδηιβ ΒΥΖ. 
Οὐοηΐ. ΝΥ αββϑίβ δα Του αἸά. 4, 12. οἱ 
που ΡΥοῖθβ γα οηἾβ. 8. Ρ. 372. 6 
Αβὶπα 18} ΠθΙοάογιιβ, αὶ ἀ6 Τγοο- 
τηθα8 δρὶ 15, 67. Οὐοπίχα 15 ὀχρθαι- 
ὉΙΟΏΘΙῚ 60 ἅπιοε ἴῃ ῬΕ]]Θ θη 1 ΟΟΠΙΟΔτα 
τηθτηογαῦ Βαβοθρίδσῃ, Ὁ] Ατοδαθβ, ΡῈ]- 
1616 νἱ οσαρία, 1 ,ΔΟΘαΟΠΠΟΠΪΟΟ ῬΥΘΘΒΙαΙΟ 
ΟΟΟΙΒΟ ΕἸ θΌΒ6 16 1ῃ Βουνιταΐθιη ΔΌΤΘΡ- 
{15 ἃς ν θη 185 ΤΟρΡΊΟΠΘΙΩ ΟἸΠΠΘΠῚ ψ85- 
ἰδπῖ. Ηδης δὀχρθαϊποηθιη ΠΙοαοτι8 
ΟἿΠῚ ΤΟ] 15. ἴῃ πος σαρὶΐθ Ππιοιβατιθ 
{γ8 10185 τοίους δὰ δηπιπὶ ΘΔ Γη 
ΟἸγΡ. 102. 5ΟΗΝ. 

Γεράνορα] Τελάνορα (ἃ. Ἰθιπαοτῆμϑ 
δα θρῃδΔηΙ 68. 

Σπαρτιάτην γεγενημένον ] ΜΙΠΠΟΙ ἔὰ- 
ἰδβϑῖ ρ]ουϊα, 8ὶ [.ἈΟθἀδο ΠΟ Π 185 ψ6] Α.81- 
Ὠδοι8 ἔϊββοῖ. Ηδφος τηοπαΐϊ ὈΓΟΡΙοΥ 
ΘΙ Κὶὶ ἀαθιαϊοπροιῃ. 5ΟῊΗΝ. 
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καὶ τὸ προάστειον τῶν ᾿Ασιναίων ἐπόρθησαν. ὅπου δὲ βουλη- 

θεῖεν ἐξελθεῖν, οὐ νὺξ, οὐ χειμὼν, οὐ μῆκος ὁδοῦ, οὐκ ὄρη δύσβατα 

ἀπεκώλυεν αὐτούς" ὥστε ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ πολὺ ᾧοντο κρά- 

τιστοι εἶναι. οἱ μὲν δὴ Θηβαῖοι διὰ ταῦτα ὑποφθόνως καὶ 

οὐκέτι φιλικῶς εἶχον πρὸς τοὺς ᾿Αρκάδας. οἵ γε μὴν ᾿Ηλεῖοι 

ἐπεὶ ἀπαιτοῦντες τὰς πόλεις τοὺς ᾿Αρκάδας ἃς ὑπὸ Λακεδαιμο- 

νίων ἀφηρέθησαν ἔγνωσαν αὐτοὺς τοὺς μὲν ἑαυτῶν λόγους ἐν 

οὐδενὶ λόγῳ ποιουμένους, τοὺς δὲ Γριφυλίους καὶ τοὺς ἄλλους 

τοὺς ἀπὸ σφῶν ἀποστάντας περὶ παντὸς ποιουμένους, ὅτι 

᾿Αρκάδες ἔφασαν εἶναι, ἐκ τούτων αὖ καὶ οἱ ᾿Ηλεῖοι δυσμενῶς 

εἶχον πρὸς αὐτούς. 

Οὕτω δ᾽ ἑκάστων μέγα ἐφ᾽ ἑαυτοῖς φρονούντων τῶν συμμά- 

χων, ἔρχεται Φιλίσκος ᾿Α βυδηνὸς παρ᾽ ᾿Ἀριοβαρζάνους χρήματα 

ἔχων πολλά. καὶ πρῶτα μὲν εἰς Δελφοὺς συνήγαγε περὶ 
“ ’; ’ Ν Α Μ Ἁ Α ’ 

εἰρηνῆς Θηβαίους καὶ τοὺς συμμαχοὺυς και τοὺς Λακεδαιμονίους. 

᾿Ασιναίων] ᾿Ασινάρων Ὦ. ᾿Ασιώνων 
Ε.. ᾿Ασιάνων Ε. 

βουληθεῖεν] βουληθοῖεν Α. ΑἸΑ. 
ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ 1). ΕΝ, Οδἴοτὶ 

ἔν γε τῷ χρόνῳ ἐκείνῳ. 
πολὺ] πολλοὶ (.Ε. 
26. ὑποφθόνως ἐπιφθόνως ΡΊγρ ΕΓΒ. 
τὰς πόλεις) (οηΐ. 3, 2, 20. 
τοὺς ᾿Αρκάδας] ᾿Αρκάδας ΚΕ. 
λόγους ἐν οὐδενὶ λόγῳ] ΜΙΠῚ πο 

Ῥὶαοοῖ δος οἰ υβάθιη νου] ΓΘρΘΕ1Ο. 
5ΟΗΝ,. 80 ραγοποιηδβῖα, ἀβαϊζα οροσᾶ 
ααφρβιία. 

τοὺς---ποιουμένους οη,. Οὐ. 
᾿Αρκάδες ἔφασαν) ἔφασαν ᾿Αρκάδες 

. Ὰ 
Ῥριφυλίους ξ΄. Τριφυλλίους 1). 
εἶχον πρὸς αὐτοὺς) Π)ΙΟΘΟΙΒ 15, 77. 

8ἃ ΟἸγτρΙΔ 18. 1ο5. 4. τοίοσὶ. Ατοδ- 
ἄστη δχβαΐθβ ἀρ Ε]ΘΟΒ σΟΙΩΤΠ ΟΥ̓Δ 68 
ΤΑβιοπμθη οοοῦραβθθ. πο ὈΘ]] πὶ 
οὔσῃ. [ουαπη Ατοϑαθβ Ἰηϑίστιοίοβ 
ΔΌΧΙΠΒ. ΑὙΠΘΠΗΙΘΉΒΙ ΠῚ ΘΧΒΌ]θτι5. Ε]6- 
βῆ 6. ῬΓΟΠΙραῦ8Β ΤΘοῦρογαββα [,Ἀ510- 
ΠΘΠ οὗ ὕγὃὉ9685 Ε]1415 Μάγρᾶπα, το- 
ΠΟ, Ογρατγιββίατη οὖ ΟΟΥυρδβίοη. 
Βθειηοβίῃ. Μδοραϊορ. ρΡ. 2ού. αἰἱεία 
ΟἸγΡ. τού, 4: Νυνὶ γάρ φασιν ἐκεῖνοι 
(Λακεδαιμόνιοι,) ᾿Ηλείους μὲν τῆς Τρι- 
φυλίας τινὰ δεῖν κομίσασθαι, Φλιασίους 
δὲ τὸ Τρικάρανον : 010] [Λιοο 6811] γαξοσί 
Ἰοοσση ]ΟΟΥ], Πθβοῖο ααᾶπὶ Τροΐθ 
δα οταϊποπ ἰθιηρογαη. 5ΟΗΝ. 

27. μέγα ἐφ᾽ ἑαυτοῖς Ὁ)... Οὐείοτ! 
ἐφ᾽ ἑαυτοῖς μέγα. 

᾿Αριοβαρζάνους] ἸθΙΟάΟΥᾺΒ 15, 70. 
ΑὙἌχουχθ ποιηϊηδῦ τασοιη, ΝΠ] ατα 
ΥΈΓΟ {ῸΠῸ ΤΟΡΘΠῚ ΑΥὙΊΟΠΔΓΖΆΠΘΙῚ {1586 
δατηοηδῦ Μοσγι8, αἰ ΠΟΙΊΘη ΑΥΤΑΧΟΥΧῚΒ 
Βα δ αὐὰτὰ νοὶ. ΡΒ] βοαΒ τπᾶἃ 
οατὴ ΑὙἹΟΌΔΥΖαηθ ἔαϊΐ οἰνταΐθ ἀοῃδίτιβ 
Ὁ ΑὐΠΘΠΙθηβιθυβ, εὖ μέγιστος τῶν 
ὑπάρχων ΑΥΙΟΡΔΓΖΔΠ]5, 41 Η Θ]]ΘΒΡΟΙ- 
ὕπτη ἰοΐαμη ἴῃ δοαθ (ἀγθθοαβ αγ0688 
οσσαρανιῦ οὐ ναβίανῦ, ἴῃ Ῥουϊηΐπο 80- 
ΟἸΟΥΆΠΩ ῬΘΥΘΡΤΙΠΟΥΙΊΙΠῚ ΘΧΘΥΟἸΓατγη 8} 1, 
τοῖς ἐν Περίνθῳ ξένοις ἐμισθοδότει, εἴ 
ἰδηάθπη ἃ ΓΠοβαροῖα εἱ ἔὔχθοθβίο 
ΓΑΥΡβδΟθἢ15. ζαϊῦ οσοίδιθ, ὉΠ δυτδΐ 
Ἰοποβίμθηθβ οοηίσα Ατὶδίοογαύΐθμῃ Ρ. 
666. εα. Βεἰδὶς. ΑὈγαάθποβ ῬΒ]Ἰβοῦχτη 
εὖ Ασαῦατϊη μισαθηναιοτάτους, δἴδὶ οἷ- 
νἱζαΐθ σατῃ ΑὙἸΟΌΔΥΖα 6 ἀοπαδίοβ, νοσδί 
1014. Ρ. 68). ῦβι Πῖο 116 ΑὐἹοΟ υΖϑη 68, 
ααδιὴ ΤΙτποίθιι8, ΒΕ ὈΒΙ10 τη ]58θ5. 80 
ΑΥΠΘΗΙΘΉΒΙθ 5, οατὴ ν]άογοῦ θυτὴ 46- 
ΒΟΙνΊ556 ῬΙΆΠ6 ἃ γθρ Ῥϑγβασγατη, 468{1- 
ταῦ, αποίοτο 1)οιηοβύμοηθ 46 Εποαῖογ. 
Πρ ογί. Ρ. 1954. [πᾶδ οαϊυχη ᾿ρβῖι8 εἴ 
65 ἀποῦτη ἴῃ ΑΥΠΘπΊθηβθ8. Αἴααθ 
6Χ Π15 ρθυβριοἱοῦ Ἰθοίου νυ]ἱραΐδτη Ὠπι]}118 
Ἰοοὶ Ἰθοῦ!ομθη ΠΟ 6886 ἰθηΐδηαδιη. 
Οοηί. Ογτορ. 8, 8,4. ΕΠὰ5 ΜΉ τ1- 
ἀαΐθ5 θυτη ρογαϊαϊ. 5ΟΗΝ. 

Δελφοὺς ἀδελφοὺς Α. ΑἸα, 
συνήγαγε) ὅπ ΠοΟ σον ΟΟΔΠαΪ οἴτα 

αποίογιζαΐθ βιιδ θη 86 θη ἀθθα 186 Ρ8 018 
Βαθαϊῦ τοχ Ῥθυβῖθθ Ρ6Ὶ ἔπ5 Π]πὰ πο- 
Ὀ116, 46 ᾳὰο ΒΌΡΓΑ 5,1, 28. [1 Μουιβ. 
5ΟΗΝ. 

ΒΘ 

[15] 

[16] 
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867. 
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᾽ Σ δὲ ΟῚ ’ὔ ΄ κ ΄ "δὲ " ’ὔ Φ “Ἁ ε 
ἐκεῖ ὁε ἐλθόντες τῷ μὲν θεῷ οὐδὲν ἀνεκοινώσαντο ὅπως ἄν ἡ 

εἰρήνη γένοιτο, αὐτοὶ δὲ ἐβουλεύοντο. ἐπεὶ δὲ οὐ συνεχώρουν [τ7]} 

οἱ Θηβαῖοι Μεσσήνην ὑπὸ Λακεδαιμονίοις εἶναι, ξενικὸν πολὺ 
᾽ , 4 Ν ᾿ 

συνέλεγεν ὁ Φιλίσκος, ὅπως πολεμοίη μετὰ Λακεδαιμονίων. 

"Γούτων δὲ πραττομένων ἀφικνεῖται καὶ ἡ παρὰ Διονυσίου 

δευτέρα βοήθεια. λεγόντων δὲ ᾿Αθηναίων μὲν ὡς χρεὼν εἴη 
5 ᾿ ’ , 9 ’ ’ 

αὐτοὺς ἰέναι εἰς Θετταλίαν τἀναντία Θηβαίοις, Λακεδαιμονίων 
᾿] ς Α Α ΄- Ψ “- ’ Θς, ἢ 

δὲ ὡς εἰς τὴν Λακωνικὴν, ταῦτα ἐν τοῖς συμμάχοις ενικήησεν. 

ἐπεὶ δὲ περιέπλευσαν οἱ παρὰ Διονυσίου εἰς Λακεδαίμονα, λα- [18] 
ι ᾽ ἀυῦὺ5 ’ κι κ ΌΝ " ’, κ 

βὼν αὐτους Ἀρχίδαμος μετα Τῶν πολιτικῶν εστρατευετο. και 

Καρύας μὲν ἐξαιρεῖ κατὰ κράτος, καὶ ὅσους ζῶντας ἔλαβεν, 

θεῷ οὐδὲν] Αἀγετίθ ΧΟΠΟΡΠΟΙΐ 5 
Ρἰδιαΐθιη. 56ΗΝ,. 

ἀνεκοινώσαντο ] ἐνεκοινώσαντο Ὧ: Υ. 

Οδίοιι ἐκοινώσαντο. ἘὙΘΟ ΘΒ αἰΐ6- 
ΤΌΓΩ ἀρᾷ Χοπορμοηίΐθμη. 
ἡ εἰρήνη] εἰρήνη ΠΕ. 
Μεσσήνην) Μαβδοηθη ΤΘρΊΟΠθιη οἵ 

πονϑῖη 40 Ρρδιηϊποηαδ οοπαϊζατη 11- 
Ὀδπὶ Ἰη[6]ΠΡῚ ραΐοί. Ηδπο ροβῦ ρι]- 
ΤΆΔΤῊ ἴῃ [ΔΟΟΠΙΟΔΠ ΘΧρΡ "ΠΟ Πθιῃ ρα- 
ΤΩΪ ΟΠ 85 ΡΥΘΘΒΙ 10 ἢγτηδίαμπα, ψϑὶαι] 
ΠΡΘυάτη, ΘΟ Ὁ1510185 ΠΟΙ, 16 ΜΙ ΒΒ 115 
Εἶν 5, γοϑῦξαϊ, ΠαΥγαμθτι5 ΠΊΟάΟΥΟ 
τό, 66. Ῥαυβαηϊα 4, 26. 4ἱ ΟΡΘΓΟΒ6 
οοπάϊίατα ὉΡΌ θα παγγαΐ, 6 ΡΏΠΟΟΠΟτΟ, 
ΟΥΘα0, οὖ ῬΡΟ]ΥΌΙΟ 4, 322. 001 [,Δ66- 
ἀδοιπ 115 Βα 5586 ἀἸσαὐτγ πὖ ΟἸΪδδἃ 
Μδββθηθ Ρϑοθπὶ δοοϊρογθηΐ, δραα [80- 
οΥαΐθιῃ ἴῃ Ασυομίάδιηο, ἈὈῚ 46 τοϑίδα- 
ταῖδ. Μδββθηθ Ρ. 121 (Ὁ. 1ἴὰ ἸορΊ(αΓ : 
Ταύτην διὰ τριακοσίων ἐτῶν κατοικίζου- 
σιν, ἀμφότερα παρὰ τοὺς ὅρκους καὶ τὰς 
συνθήκας πράττοντες. Καὶ εἰ μὲν τοὺς 
ὡς ἀληθῶς Μεσσηνίους κατῆγον, ἠδίκουν 
μὲν ἂν---νῦν δὲ τοὺς εἵλωτας ὁμόρους 
ἡμῖν παρακατοικίζουσιν. Οὐπΐ. τηΐτὰ 
οὐ Ἐν ρ )10 ΟΒιγγβοϑβί. 15. Ρ. 455: εα. 
ΒοΙδΙς. Θηβαῖοι ἢ ἠνάγκασαν τὴν τε χώραν 
τὴν Μεσσηνίαν ἀποδοῦναι Λακεδαιμο- 
νίους, καὶ ὅσοι ἦσαν ἀπ᾽ ἐκείνων γεγο- 
νότες, δουλεύοντες πρότερον παρὰ Λακε- 
δαιμονίοις, τοὺς εἵλωτας λεγομένους, 
κατῴκισαν πάλιν εἰς Μεσσήνην. ΞΟΗΝ, 

ξενικὸν πολὺ] ἈΘΙχαἱΌ πλ1}1068 Βε]θο- 
[08 Τ]ΘΓΟΘΏΔΙΊΟΒ ὈΪΒ ΤῊ1}1]6, ΒΕ! ΡΟ 1Ὸ 
δηΐθ βοϊαΐο. [ἃ ιοάοτγιιβ 15, 70. 
5ΟΗΝ. 

28. ᾿Αθηναίων μὲν ὡς χρεὼν εἴη βα ο 
δίθρμδηί. ΓΔΡΥ] ᾿Αθηναίων ὡς χρεὼν 
μὲν εἴη, Θχοθρίο, αἱ νἱἀρίαν, 1., 1ῃ 
ααο μὲν ΡΥΪΟΙῚ ἸΙοΟΟ ποῖ ἄθθ58886 δπ- 

ποίεϊ Δ 8] οἸκ. 
αὐτοὺς] αιχῖ]1α ἃ ΤΙΟΠΥ 510 ΒΕ Ὀ Πη1588. 

ΜΟΙΌῦΚ. 
Θηβαίοις] Νοη ἀαθιΐο ααυΐη ἀ68146- 

τού ᾿ῃΠηϊνιιβ στρατεύεσθαι 5ῖνε ἰέναι 
Ψ6] 8115 Πυ)αβπιοαιϊ, 4αὶ ἃ χρεὼν εἴη 
Ῥαεπαραῦῖ. ΞΤΈΡΗ, Ἐχοϊαϊββ8 πέμπειν 
δαῦ 51|1ὴ116 νϑυθαχη ΓΟ ΠΟΙ νῖ5. τηο- 
πὰϊῦ, ΤΠΘΡΑποσυτ δαΐθιη ΟρΘΒ Ροί!85- 
Βιτηθτῃ ἴῃ ΠΠθββα}1α οὐονογαηΐ, ροβῦ- 
αυδι 'ΓΠ6588}1 οοπίσα ΑἸθχδηαγατα 
ῬὨριθαηΩ Δ11Χ110 608 νοοδνοσδηΐ. 
ΠιοάοΥ. 15» 6η. οῦ 71. ΡΙαίαγοι. Ῥε- 
Ἰορ! ἃ. ο. 26. Ξεᾳᾷᾳ. ΜΟΒΌΞΒ, ἪἸέναι 
Ροϑί αὐτοὺς Δα α1α] οΧ Υ. 

ὡς εἰς] εἰς 1). ““Αα εἤϊοίθπαο85 Ατ- 
68.668, 4] ΓΓΌΡΙ ΟΠ ΘΠ. ἔδοοσαηΐ. Ὑ 146 
5.14. ΜΟΒΌΝ. 
Λακεδαίμονα] Ρτο [μδοοηϊοᾶ αἸΕ] Γροΐα 

δαἀτηοπαϊ Μογαβ. Ασοῃιαδτητιβ οϑύ ΤῸ Χ 
ϑρασίδημβ. 5ΟΗΝ. 

᾿Αρχίδαμος 1). Οὐεἴοτ! ὁ ̓Αρχίδαμος. 
πολιτικῶν] τηϊθυβΒ ἱπαϊρθηίβ. 

5ΟΗΝ. 
Καρύας] Κάρνας Ο.Ε. Εν, Καρνᾶνας 

Α. ΑΙά., οογτϊρθηΐθ 1. “Καρύαι εϑβὲ 
ΟΡΡΙάτιπι ἴῃ βπῖθυΒ [μΔΘΟὨΪΟδ6, ἴῃ απ 
Τ68 σουϊθαν, ΤΈΥΌΟ οἰντίαϑ 111 Οὐδγγῦ]8 
ΠΌΡΟΥ δᾶ 'ΓΠθΡθαποβ αἀοίθοοτγαϊ (6, 5, 
25» 27.) αὖ ΠΟῊ ΤΪΓᾺΠῚ 510, 81 ρα ΠΟΒ 
ΠΩΟ Δ 1Π60]15 6115 ΡΟ ΠδΒ ΒΕΠΊΒ15586 
Ἰορίτηβ. ῬΟΙγ ΘΠ 8 1,41, 5: ᾿Αρχί- 
δαμος νύκτωρ τοὺς στρατιώτας ἦγεν ἐπὶ 

Κάρας" ὁδὸς ἢ ἣν ἄνυδρος, τραχεῖα, πολλή" 
ἠγανάκτουν οὖν οἱ στρατιῶται τῷ πόνῳ" 

- ἐπεὶ δὲ ἄφνω προσπεσόντες καὶ πολ- 
λοὺς κτείναντες τῶν πολεμίων ἐξεῖλον 
τὸ χωρίον : ΟΌΪ τοοῖα Ηδτηρα ΟὌβοτυν. 
Οὐῖς. Ρ. 155. Θομηραγαΐο 000 Χρϑμο- 
ῬΒοηΐ8 Καρύας οοττοχὶῦ οὐ 6 (ὐἉγγ]8 
ΘΟΙΏΪΠ1Β αἰδραΐαγιθ. ΟὐὐαΘ5 ΠΙΠῚ] δῃ- 

Α.Ὁ6. 
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ἐκεῖθεν δ᾽ εὐθὺς στρατευσάμενος εἰς ΠΠαρρασίους 

τῆς ᾿Αρκαδίας μετ᾽ αὐτῶν ἐδήου τὴν χώραν. ἐπεὶ δ᾽ ἐβοήθησαν 
δ' 9 Γ Ἀ π΄.  - 9 ’ " ὃ ’ 

οἱ Ἀρκάδες καὶ οἱ ᾿Αργεῖοι, ἐπαναχωρήσας ἐστρατοπεθεύσατο 

ἐν τοῖς ὑπὲρ Μηδέας γηλόφοις. ἐνταῦθα δ᾽ ὄντος αὐτοῦ ΚΚισ- 

σίδας ὁ ἄρχων τῆς παρὰ Διονυσίου βοηθείας ἔλεγεν ὅτι ἐξήκοι 

αὐτῷ ὁ χρόνος ὃς εἰρημένος ἣν παραμένειν. 

29 ἔλεγε καὶ ἀπήει τὴν ἐπὶ Σπάρτης. ἐπεὶ δὲ ἀποπορευόμενον [19] 

ν. ὦ ΤΣ 3 
καὶ αμαὰα ταῦτ 

« ’ ς ω « ’ " Α Ἁ -- ὃ “ ᾿] σ΄ 

ὑπετέμνοντο αὐτὸν οἱ Μεσσήνιοι ἐπὶ στενὸν τῆς ὁδοῦ, ἐνταῦθα 

ποίαν, 564 Κᾶρας ΒοΥΊρ51 παπιΐαΐο δο- 
δία." ΒΟΉΝ. 

ἐξαιρεῖ] αἱρεῖ 1)., τοοΐδ ξογίαδ886. 
Παρρασίας] Παρουσίας Ο.).Ε.Εὶ 

Παρρουσίας ἵ. Παρρησίας ἃ. “τ 18 
ΠΟΙΊΘῊ Ὀ]ΌΓΆ]] ὨΤΙΠΠΘΤῸ ΘΧΡΥΘΒΒΌΙΗ ΠΟΠ- 
ἀστη ταροῦ. ἘἘογνίαββθ αὶ ΟἹ Παρ- 
ρασίους, ααἰθιι ΡΊ ΓΘ 5 αὐ 65 ρα θδηΐ, 
ἰεβίθ Ραυβδηῖϊα 8, 27, 2. διιδαοί 146 Πὶ 
αϑῖ15 πον ἀἸ δι 5, 32.. 481 Μδηί- 
ὨΘΟΓΙΤΏ ἹΠΡΟΙΟ ῬΔΥΓΠΆ5105 ΡΑΓΌΪΒΒ6 
αἰν. ΒΟΉΝ. βουρδβὶ Παρρασίους, αἱ 
ΟἸπίοη. Ἐ.Η. νο!]. 2. Ρ. 5ο7, ἃ, 6. (ογί. 

ἐδήου] ἐδήουν Ἐ. 
ἐστρατοπεδεύσατο) ἐστρατοπεδεύ- 

δεν βὲ Ε. ἐστρατεύσατο Ὦ. 

ὑπὲρ Μηδέας! ᾿Ἐπιμηδέας Ὠϊς εἴ 20, 
Δ. ΑΙά. ὑπὸ Μηδέας μϊῖς ΟΕ. 
ἐπὶ Μηδέας Ἰηΐτα. ᾿Επὶ Μιδέας πἰτοαιια 
Ἰοοο Βτγοάδιιβ, φαοα ᾿π46 δὉ δίβθρμδμο 
τϑοθρύαχμη. ““ ὕϑύ νεῖῸ ρ ΠΊ1ηἃ Μίδεια, 
81ὰ Ατρῖνα, 46 ατὰ Ὠ]Ο ΒΕΥΤΩΟ 6δύ, 8118 
Βωοίϊοα. Ατρῖνα Μιδέα, Βαοείεα: γΘΙῸ 
Μίδεια ἀἸοϊταγ. Πδης δΔαπηο ΟΠ ΘΠ 
Θ ΓΑ θΟΠΪ5 8, Ρ. 372. οὐ νβίθγατση θα 10- 
Ἡστη ψοβί]ρία βθοιῦαβ 58π|, Δἀα]οθηΐθ 
Τ ααδαπια .6;.20,.7..δ 8, 27. 1. 0] 
Μιδέα Βογιθιταν." ΜΟΒΌΒ. ϑιδίαβ 
ἴῃ ΤΠΘΡαϊάθ 4, 45: «ἸΡ(ΟΥ αγηιθηΐϊ5 
Μίαρα. ἫΝ. [Ιου Ατοδαϊς 
Ῥούα8. ααᾶτη ΑΤΡΌΪΙ15. ἀθΒ 46 ΓΑΙ] 1η- 
[6] Πσθη5 ΜΏΠΘτιΒ ΠΟΥ. γ0]. 2, Ρ. 435; 
ΠΕ Ερὰ αἸο] σοη]οἱΐ 4] ἀρτα Ραιϊιβδη. 

27, 3. αἰεοϊαγ Μαλαία, φδοάθηη νἹ10 
εἰ Μαλέα [,Δοοηϊοα Μαλαία ἴῃ 1010 
ΠΠῸ 5, 22: ΘΟΙΠΝ Μαλέα “ρυά 
ΧοΠΟΡἢ. βαρτὰ 6, 5; 24; ὉὈ1 ὑπὲρ τῆς 
Μαλεάτιδος. ϑεά ὑπὸ ποη ἀαῤίίανὶ 
ΒΟΓΙΠΘΓΘ ὑπὲρ, ΠΑ ΤΟΙΣ: 
Ὑπὲρ τῆς κώμης γήλοφος ἢ ἦν, οἵ ἰηΐγᾶ ἅτ 

εἰρημένος ἦν }.. ΒΕ. εἰρημένος Ο. 
Θἴβι] ἢν εἰρημένος. Οὐτορ. ὅτ: 25.28.1 

ἪΝν δέτις καὶ ἔμπορος βούληται ἔχεσθαι 
πωλεῖν. τι βουλόμενος, τῶν μὲν προειρη- 
μένων ἡμερῶν τὰ ἐπιτήδεια ἔ ἔχειν ἦν τι 
πωλῶν ἁλίσκηται, πάντων τῶν κεῦνον 

20. ὑπετέμνοντο] ἀπετέμνοντο Α. 
ΑΙα. ““Κ1Ὲὲ βυρτᾶ 1, 6, 17: Ὕποτε- 
μνόμενος τὸν ἐς Σάμον πλοῦν, 1. 6. 1η- 
Το πἄθηβ. ὥς Ογτσορϑθα. 1, 4, 19 
ο 2ι. Εἴθὶ Μογὰβ νυϊραίατῃ ἢ. 1]. 
ἸΘΟΟΠΘῚ ἀδιηηαῦθ ΠΟ δαάσί, τ} 
[ΔΙηΘ ἢ δ]ΐογα σθοίου νἀθῦαγ. ὔἸ τη] 
ΘΠ ΟΟΟΌΓΒΙΙη ΔΗ ΘΓΙΟΤΘΙ ἴῃ ἸΟΟΌΠΩ 
ΒΙρῃϊῆοαί. ΝΣ ἴἢ ΨΘΥΡΙΒ ΒΙΤΏΠ]1Ότι8 
ΧρΏΟΡΗ. ἀ6 Νεηαῖ. 3, το. οδηθ85 τη8]- 
τὰ Οαγδιι ΔΗ ΙΟΙραηΐ68. ΙΘΡΟσΘΒ. αἰοῖΐ 
πολὺ ὑπολαμβανούσας. ἸΌΙαεΙ ὅ. 6: 
Ὑπολαμβάνουσαι ἐκ τοῦ πρόσθεν τὰ 
ἴχνη. ὅδῖς ᾿θϊάθιη ὅ. 8: Ὑπσοθέουσιν. 
Ϊὴ ΑΠδΌ881 1, ὃ, 15: Ὑπελαύνειν 60- 
αριη πηοᾶο αἰοϊαν. Ἐπααυτῃ οὐττθη- 
θη ἴῃ σΟΏΨΘΥΒΙΟΠ6 ἸΠΠΙΌΘΓΘ ἔγθμο 1η- 
46 αἰχ! ὑπολαμβάνειν ἀΘ δ ἘΦ ΘΒΙΓῚ 
7. 15, 16. οἷ 9, 5. 46 Μαρ]ϑίτο Εφυϊ. 
3» 14. Ιάθὴ ἃ ἔθ αυββίγ. 11,2: 
᾿ΔΑνακρούειν τῷ χαλινῷ ἀἸοϊί, Οοηὗτα 
4 ἴῃ Δηρτιϑι15 ἀογο πα α, Θαπ 
ΧοΠΟΡΒοη α6 Μαρδίτο Εἰχαϊί. 8, 12: 
᾿Απολαμβάνεσθαι διὰ δυσχωρίας αἰεϊί. 
δὴῖς. αἰοῖσαν οαασβ, ρϑάϊθιιβ ροβίοθεϊο- 
ΓΙΡθΒ ΔηΐΘΓΊΟΥΘΒ. ῬΥορΥΘΙθη8, ὑὕποτι- 
θέναι τὰ σκέλη τὰ ὀπίσθια ὑπὸ τὰ 
ἐμπρόσθια ἀςΘ Ἀδ ἘΜ ΘΒΙΓΙῚ Ο. 11, 2. 
Ε]αβπι αὶ βασαπη δα Ρομαρᾶπι δρίθτη 
[Ο]]ΟΓΘ 88. οὔ ΘΙΡΌΓΘ ἴῃ Ρ6665 ροβίοθ- 
ΤΊΟΓΘΒ αἸοΙπι ΧΘΠΟΡΠΟΠΙ!, 56α δ] Ἰάτη 
ααδηάδγη οὐ ῬΥΟΡΥΔ ΠΣ ΘΟΥΡΟΥΙῚΒ ΤΏΘη- 
ΒΌΆΓΘΙΩ 84 ΘΆΤΠ ΤΈΠῚ ΤΘΟΠΪΤΓΊ, 4αᾶχη 5816 
ἀεβηϊ: Ὃς ἂν “τὴν ὀσφῦν ὑγράν τε 
καὶ βραχεῖαν καὶ ἰσχυρὰν ἔχῃ, καὶ οὐ 

τὴν κατ᾽ οὐρὰν λέγομεν, ἀλλ᾽ ἣ πέφυκε 
μεταξὺ τῶν τε πλευρῶν καὶ τῶν ἰσχίων 
κατὰ τὸν κενεῶνα, οὗτος δυνήσεται 

πόρρω ὑποτιθέναι τὰ ὀπίσθια σκέλη 
οἷο. Τη{6]]Π]ρι Θααυτα ΠΟΥΡΟΥΘ (0η- 
ὑΥΔΟΙΙΟΥΙ, ΠΟῚ ἸΙΟΩΡῸ ; ΡῬΙΘΘΟΙΡρΘ Ὁ0] 
ΘΟΠΊΠΉΪΒΒτΓα ΤΘΠΏΠΙΠῚ ([6 οΥΟμρίοη, αἸο]- 
[1 (181115, ΠΟ Ὶ5 αα5 ΚΎΘιιΖ) 868 5ρᾶ- 
{1|Π| 161 οοβίαβ ὉΪ ΕΠ Πηὰ5. οὗ ἔθιηοσα, 
αυοα [μΔΠ1Πὶ αἀϊσαηΐ 18, οβδῦ θ6Π6 τπο- 
Ὀ116, γον οἱ ἰοσίθι Ηδφὸς Ἰριταγ οοτη- 

ΕΘ. 
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δὴ ἔπεμπεν ἐπὶ τὸν ᾿Αρχίδαμον καὶ βοηθεῖν ἐκέλευε" κἀκεῖνος 
’ 9 ᾽ὔ « ,.. 5 ’ ν ἊὉ ΩΝ " ’ ω ΄“΄ 

μέντοι ἐβοήθει. ως ὃ εγένοντο εν τη 67 Εὐτρησίους ΕΚΤρΟΤῆή; 

οἱ μὲν ᾿Αρκάδες καὶ οἱ ᾿Αργεῖοι προσέβαινον εἰς τὴν Λάκαιναν, 
᾿ ᾿ ε Ω , “ον κ᾿ ὅ5, Α 3 Τὶ - ε δὲ 

και ουὐτοιὶι ὡς αἀποκλεισοντες αὐτὸν Τῆς ΕἾ ΟΙΚΟΡ θου 9 

τ: ’ 5 5 ’ ᾿ “ - ΄ 8 ἃ 3 

οὐπερ ἐστι χωριον ἐπίπεδον ἐν ταῖς συμβολαῖς τῆς ΤΕ Ἐπ Εύὐ- 

τρησίων καὶ τῆς ἐπὶ Μηδέας ὁδοῦ, ἐνταῦθα ἐκβὰς παρετάξατο 

30 ὡς μαχούμενος. ἔφασαν δ᾽ αὐτὸν καὶ πρὸ τῶν λόχων παριόντα [20] 

τοιάδε παρακελεύσασθαι. "Ανδρες πολῖται, νῦν ἀγαθοὶ γενό- 

μενοι ἀναβλέψωμεν ὀρθοῖς ὄμμασιν" ἀποδῶμεν τοῖς ἐπιγιγνο- 

ΤΩΪΒΒ ΓΘ. ῬΔΙΒ ΟΡΡΟΠΙ ΣΤ Δ] θυ, 18 
ὀσφῦς κατ᾽ οὐρὰν αἰοϊςπιτ, ῬΟΒΙΓΘΙΩΔΠῚ 
ΘΟΥΡΟΙῚΒ Ραγίθια οὕτα ἔθιηουῖθτιβ οοτη- 
ῬΙΘοΐθηβ. ὅσ ᾿ρβουαπα ἔθου τι ρΡΔΓ- 
ἴθ ροϑύϊοαιη, 510 οαπᾶα σΟηΒριοὶ- 
Θμαδπη, Χθπορῆομ αἰβηρσυϊ 8Δ0 θὰ 
Ῥαιΐθ, απὸ 11Δ βρθοΐαϊ ; οἵ 81 ρδγ8 
Ῥοϑβύϊοα 5} οαπᾶα Ἰαΐο αἸΒου τη] Π6 510 
αἰνῖθα, δ᾽ αϑη θα δαὰὰπὶ αἷῦ ρβαββ 
ῬΟΒίθυΊΟΤ 5 ἸΟΠΡῸ ἰηΐθγνα]]ο δηΐθ 8η- 
ΤΘΙΙΟΥΘΒ. ΡΟΠΘΙΘ: Οὕτω καὶ τὰ ὀπίσθια 
σκέλη διὰ πολλοῦ ὑποθήσει, ἀ6 δ 
ἘΙΘΒΙΓΙ 1,14. Ῥοββαῃηΐ [ἈΠΊΘΗη. Οἰ]Δ ΠῚ 
τα αἸΒΕΠΡῸΙ ἃ ἔθου! θτι5. ΔΩ ΘΓΙΟΥΊΌτΙ8, 
56 Ῥούϊιι5. ὈΥΘΟΠ118. ΤΟΤΌΒ18, απ Χο- 
ΟΡ ΟΩ ἸθΙ4θπῚ 1, 7: Μηροὺς τοὺς 
ὑπὸ ταῖς ὠμοπλάταις ἈρΡ0611αῖ. [,ΟηρΘ 
αἸνθυβιιση δῖ, στὴ δα υτ15 Ἰαύπιμη ρθο- 
[8 Παροῦ, εὖ ρϑᾶθϑ δηΐθυιοσθθ ἰαΐο 
Ἰηΐθυνα]]ο αἸβ) πμοΐοβ, ὯΘ ἸηΐῈΓ Θ0ῃ- 
ἀαχη ᾿πν σοι ᾿πρΙηραηΐ : Πρὸς τὸ μὴ 
ἐπαλλὰξ ἀλλὰ διὰ πολλοῦ τὰ σκέλη 
(μέρει, 1, δ. 7. Θὕοβ αὐ]άθπ ἸοΟΟΒ 
ΘΌΠΪπ5 δας Ρ]Δ 6. ΟἸΏΪΒΙὉ δι τηδ]6 

Ἰπουρυθίδίιβ θοῦ. Ἐβδὺ δὕϊδιη αἰ γ υβὶ-- 
ἴδ5 σιδθαδηη οΘη ΘΓ ΔΕΙΠη 1ἢ ΔὨΪΠΊΔ]11ΠῚ 
ἸΠσΘ558, σδη ποίαν! Ὀγονιΐου Ατὶ- 
βίοίθιθβ Η, Α. 2, 1. ΑἸϊὰ δηϊτη ρμϑαὶ- 
Ῥὰ5. Ῥοβύθιιθιι5 ΔΗ ΘΓΊΟΓΕΒ. {γᾶπ86- 
πηΐ, αιιοα ὑποτιθέναι, απίοροηογο, αἸχὶς 
ΧΘΠΟΡΠΙΟΗ : 8]1ἃ Ἰῃΐγα ΔΗ ΘΥΙΟΤ.Πη ν68- 
τρὶὰ Ροπαηΐ Ροβίθγιοσθβ, ααοα κατὰ 
σκέλος βαδίζειν αἰοῖΐ Αὐβιοίε] 68, αα- 
6 ῃ5 ἸπιονΡγθί !Οποῖα : ὅτε οὐ προ- 
βαίνει τῷ ἀριστερῷ τὸ δεξιὸν, ἀλλ᾽ ἐπα- 
κολουθεῖ. ϑοΙΠοοΐ ρ65 ἀθχίθυ δῃίθυῖου 
ὈΡΊατιΘ Ργεθοθα!ί, Β᾽ ἰδίου ροβίθυου 858- 
ααϊατ. ΑἹ ἸρΊΓαΣ ἴῃ ἰποθβδα ἸΘΟΉΪ8, 
ΘΟΔΤΉΘ]] οἵ Δ]ΙΟΥ ΠῚ ΔΗ Δ] πα τη Ρ68 ρτ]- 
ΤΏ. ΠΔ Β]ΠΊΒΡΟΡ αθχίγιιηι ΔΏΓΘΓΙΟΥΘΠῚ, 
Πθἰπο ἀθχίθυ Ροβίθυου Δη θυ] Ουθ τὴ 81- 
Πἰδύσια πη ΠΟῚ {γαηδρτϑα  αγ, 5684 ΒὉ- 
Βοααϊίαγ, μος Αὐϊβίοίθθβ ἀϊοὶς κατὰ 

σκέλος βαδίζειν. ῬΉΉΪτΙΒ 11, 8. 1ΟΒ. 
ροααΐϊην σγαασϊὶ νου. --Ηἰβ Ἰριτυγ τὰ- 
τοηΐθιι5. Ρογπιοίτιβ ὑπετέμνοντο Τ6ϑ61- 
τὰ]. 5'6α αἸΠΠου]ξαΐθτη οὔϊδτη ἔδοϊαπΐ 
ἐπὶ στενὸν τῆς ὁδοῦ, αιι86 ἴα ἸΠΓΕΓΡΓΙΒ- 
ἴοΥ : Μεβββῃηῖ,, δα νϊᾶτη δηριιδβίδτῃ ο6- 
οὐγγθηΐθβ, ΠέθγοΊρ σα ̓ ἴ6Υ ΘΙΟΌ]Ο τα 
ΔΌΧΙΠ]οΥαη. σομδραηίαγ." ΒΚΒΟ0ῸΗΝ. 
Τοίθυϊοσθηῃ βογιρίαγαιη διβκιαβ Α- 
πηδᾶν. ν0]. 4, Ρ. 111, 80 Ν᾽ ΔΙΟΚΘ 110 
οἰζαῖτιβ, φοηΐοτ σατῃ Ῥο]γὉ. 2, τῇ, 1: 
Τὸ δὲ πλεῖον ἀποτέμνεται μέρος τῆς 
πεδιάδος χώρας εἰς τὰς ΓΑλπεις καὶ τὸν 
᾿Αδριατικὸν μυχὸν, 46. Ῥαᾷο, σδιηρ68- 
{6 Π| ΓΘΡΊΟΠΘΠΙ [δ αἰτἐπιβηΐα αὐ ἢΠ|ὰ85 
τηδχίτηδ 15 ΑΙΡ6ῈΒ. ψϑύϑιιβ, τ πη 
ΑΡΘΩΠΙ μη ν Υβαβ βρθοίοῦ, νου α8 
ἀποτέμνεσθαί τινα ἐπὶ στενὸν, Δ]14 16 πὶ 
1ΐα Ἰπέθγοῖροτθ δἴαιθ ᾿τηρθάϊτθ, Π6 60 
αὰο να] Ῥευνθηϊδΐῖ, πὶ 'π Δηριιϑί1885 
ΘΟΙΩΡ ]Β118 Πθβοϊαΐ 0 58 νεγίδί. ΡιῸ 
ἐπὶ στενὸν δαΐθτη οχϑρθοΐθβ ἐπὶ στενῷ. 

Εὐτρησίους Ὁ.ΕΕΙΝ. Οδίετι Εὐκ- 
τρησίους. ““ϑίορῃ. ΒγΖ. Ατοδαϊθ, 
ὉὈῚ Γ65 1118 βιθδίδε Βιπηΐ, Ορρι στη πο- 
τηϊπδΐ Εὐτρήσιον : οὐ Ῥαιιβδηϊαβ Ατ- 
οδα, βιγη ον Εὐτρησίους Δρρε]]αΐ.᾽ἢ 
5ΟΗΝ, 

οἱ ̓ Αργεῖοι] ᾿Αργεῖοι (.Ὁ.Ε.Ε.1. Υ. 
5. 28, 86 25. 
ὁ] 015 Ὁ 
εξ μῖαρ. ρα λαόζίου ας αὐτὸν] ΑτοβΙάαπητῃ, 

ΘΙΟᾺ}18 Ορ᾿ ]απίοιη. ΒΟῊΝ. 
οὗπερ Το μο]αν 8. ΤΑ] ὅπερ. Οοη- 

ἴτὰ οὗπερ ΡΓῸ ὅπερ ᾿]]αἴτιπη ΒΙΡΓὰ 3,1,1. 
τῆς τε] τοῖς τε 
Εὐτρησίων ΒΕ. Εὐετρησίων Ὦ. Οε- 

[ΠῚ Εὐκτρησίων. 
Μηδέας] Υ. «ἃ 8. 28. 
ἐκβὰς] ἐμβὰς Ἐ. 
20. τοιάδε) τοιαῦτα Ἐ᾿ 
παρακελεύσασθαι Ἱπαρακελεύεσθαιδ. 
ὀρθοῖς ὄμμασιν) {00 ογίσογο Δηϊ πη τη 

Α.6. 



367. 118. ΥΙ1. ΟΑΡ.ῚἸ. 49] 

’ " ’ [ Ν “ ’ 

μενοις τὴν πατρίδα οἰανπερ παρὰ τῶν πατέρων παρελαβομεν" 

παυσώμεθα αἰσχυνόμενο: καὶ παῖδας καὶ γυναῖκας καὶ πρεσβυ- 
,ὔ κ ’ὔ Ε “" ’ ς “ ς , 

τεροὺυς και ξένους, εν οἱς πρόσθεν γε παντωῶν τῶν Ελλήνων 

31 περιβλεπτότατοι ἦμεν. τούτων δὲ ῥηθέντων ἐξ αἰθρίας ἀστρα- 
, Ν ω ΄“- 

πάς τε καὶ βροντὰς λέγουσιν αἰσίους αὐτῷ φανῆναι" συνέβη δὲ 

καὶ πρὸς τῷ δεξιῷ κέρατι τέμενός τι καὶ ἄγαλμα ᾿ Ἡρακλέους, 
»" κ δ Ἢ ’ 3 ἮΝ , 

οὗ δὴ καὶ ἀπόγονος λέγεται, εἶναι. τοιγαροὺυν ἐκ τούτων παν- 
“ κ ’ Α ’ “- ’ Ἁ 

των οὕτω πολὺ μένος καὶ θαρρος τοῖς στρατιωταῖις φασὶν 
ΕῚ “- ο΄ » ΩΣ “- « ’ ο ’ Ἁ 

ἐμπεσεῖν ὠστε ἐργον εἶναι τοῖς ἡγεμόσιν ανειργειν τοὺς στρα- 
;» "ὶ ΄ ᾿] Ν ’ .] κ ’ « - δι Φ 

τιώτας ὠθουμένους εἰς τὸ πρόσθεν. ἐπεὶ μέντοι ἡγεῖτο ὁ Αρ- 

χίδαμος, ὀλίγοι μὲν τῶν πολεμίων δεξάμενοι εἰς δόρυ αὐτοὺς 
’ὔ ν 3 Α͂ , Ἁ με Ἀ 

ἀπέθανον. οἱ δ᾽ ἄλλοι φεύγοντες ἔπιπτον, πολλοὶ μὲν ὑπὸ 

Γι 
21] 

ἱππέων, πολλοὶ δὲ ὑπὸ τῶν Κελτῶν. ὡς δὲ ληξάσης τῆς μάχης [22] 
; 5. 7 “δ " "᾿ ο - 

τρόπαιον ἐστήσατο, εὐθὺς ἔπεμψεν οἴκαδε αγγελοῦντα Δημο- 
’ Ἁ 7 “" ’ Ν ’ κ “ 

τελὴν τον κήρυκα τῆς τε νικῆς Τὸ μέγεθος και τι Λακεδαιμο- 
Α Α Ἂ" ’ “ Α ’ “- Α 

νίων μὲν οὐδὲ εἷς τεθναίη, τῶν δὲ πολεμίων παμπληθεῖς. τοὺς 

μέντοι ἐν Σπάρτη ἔφασαν ἀκούσαντας ἀρξαμένους ἀπὸ ᾿Αγη- 
, ΕἾ -. ’ Α - " ’ ’ ’ ἢ) 

σιλαου και Τῶν γεβροντῶν και Τῶν ἐφόρων σπάαάντας κλαειν ουτΤῶὼ 

’ 937 ΄. Α ’ὔ ’ ὺΣ Ε] κ ’ ΄ ΄“ 

κοινόν τι ἄρα χαρᾷ και λύπη δάκρυα ἐστιν. ἐπὶ μέντοι τῇ τῶν 

᾿Αρκάδων τύχη οὐ πολύ τι ἧττον Λακεδαιμονίων ἥσθησαν Θη- 

ἀϊείπηιβ, ἴα οσυ]οβ δἰΐο!]θτα 1 εῖ 
οἶνοβ Βὁ0β. Ατοι ἀδτηιι5, Γ8}15 Πιιοιιβ- 
416 δἀῇϊῆηοίοβ οἱ ρυαϊθυπάοβ. ΟΗΝ, 

21. αἰθρίας) ὐἸο βοίθπο, αυοά ἰη- 
ῬΥΪΠ158 θοπατη εὖ ἔαπιβίατη ἴδοὶξ δαριι-᾿ 
γα. οσοδΌα]ατη αἰθρία τΐα ἔα] 58- 
Ρ΄α 1, 1,16. Αἴ ἴῃ ΑΠΔΌΔ8] 4, 4.14: 
Ὑπὸ τῆς αἰθρίας ε5ι 5εὖ αἀἴυο. ΒΟῊΝ. 
ΨΦυπροπάα ροίϊιβ 1116 ὑπὸ τῆς αἰθρίας 
δίκην ἐδίδοσαν. 

τι καὶ ἄγαλμα 10. 
(βίου τε καὶ ἄγαλμα. 

ἀπόγονος) [ρ86 Ατοβιάδτηαβ, αὖ Τὸ- 
Πχὰὶ τοροβ ϑρατίαηὶ. (Οὐπΐ. Μογυτη 
αἱ Ιβοογαῦ!β Ραηορυτ. ο. τό. 5ΟῊΝ, 

εἶναι] Αἀ συνέβη ῬοΥΠΠΘΠΒ ψοΥ τὴ 
τηϊσιιτη οδϑίὲ ροβύ λέγεται Ροηϊ. Οὗς--- 
ἀπόγονος ἀε]εῖ (οθείι8. 

θάρρος] ΤΑΌτΙ θάρσος. 
εἰς δόρυ αὐτοὺς (.1}).Ε.. ΕἸΝ, Οείοτ! 

αὐτοὺς εἰς δόρυ. 
Κελτῶν] Εταηΐ (ὐε]ΐοο δας (18}]1 1η- 

[6 Δ ΧΙ Πα ϑγυδοῦβδηθ, αὖ Δηΐθᾶ ᾧ. 20. 
6 'ρ80 ρύΌϊο νιὰθ ιοαοχιτη 15: 
72. ΜΟΒΌΞ. ῬηὰυΒβ ὑπὸ οἵη. ΑἸα. 

τε ἄγγειμα Ἐ. 

322. ὡς δὲ] ὡς δὴ Υ. 
Δημοτέλην] Γ[ΔὈΤῚ Δημοτέλη. Οοπί. 

δΔημοῦ, δα 4, 8, 12, οἵ αι ΑἸΧΙ ρτθ- 
ἔαϊ. δα Ῥαυιβδηϊαπῃ Ρ. το. ἀρὰ Π)ϊο- 
ἀοτῖπι 10, τύ, ΒΟΥ θο πα τὴ Ξενοπείθην. 

καὶ ὅτι δορμδηιβ. [101] ὅτι. 
οὐδὲ εἷς Β5 ΟΠ ΕΚΈΝ. Οὐδίουὶ οὐ- 

δείς. ““ ΟΥδου]απὶ 1) οαἀοηδοατη ργεθ- 
αἸχογαΐ 1 ΔΟθ θυ 118. θὰ μος 
ἴογε ἄδακρυ, αὖ τηριηογαῖ ΠΙΟάΟΥ8 
]. ς., 4ὰϊ Αγοδάστῃ υἱΐγα ἄθοϊθβ Π11116 
ΘΟ 1586. γοίοτί. Αααιῦ ροβὲ μᾶπο 
Ραρπδὴ Αγοδᾶθβ Μϑηδ]ο5 εὐ Ῥατγ- 
ΓΠδ598 ὑὐθοπη ΜορδΟρΡο]η οΘΟΠα61]- 
α1556, 60] 015 ἴῃ ΘΠ] 40 ρᾶρὶβ Ο- 
ἸγΡ. 103, 1. Χοπορἤοη ᾿ηἴτα Μεραὰ- 
ἸορΡο]ἰαηο05 ΟὈΙζου Ποιηϊηδῖ." 5ΟΗΝ, 

κλάειν] ΤΔὈτῚ κλαίειν. 
οὕτω κοινὸν] Ἐκ ὨΪΠ]Ο πος [,866- 

ἀφοιηοηϊοσαη σϑια]ο 1π|} 601]}1{αΐθιη 
εὐ {γαοΐαϑ νΊΓ6 58 τηθτῖΐο ἀυρτὶ Ρ]αὔαΥ- 
οἢπδ Αρδ8. 6. 32. ΒΟΉΝ. 

πολύ τι Β.).Ε.. Οὐδίρυϊ πολύ. 
Θηβαῖοι Β.1}).1.ν. (Οὐδίουὶ οἱ Θη- 

βαῖοι. 
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44καὶ Λέοντα. ἐπεὶ δὲ ἐκεῖ ἐγένοντο, πολὺ ἐπλεονέκτει ὁ [Πελο- [24] 

424 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒΚ ΗΙΒ5Τ1. ΟΒ. 

βαῖοί τε καὶ ᾿Ηλεῖοι" οὕτως ἤδη ἤχθοντο ἐπὶ τῷ φρονήματι 
5" κ᾿ 

αὐτῶν. 

Συνεχῶς δὲ βουλευόμενοι Θηβαῖοι ὅπως ἄν τὴν ἡγεμονίαν [23] 
΄-“ “ Ἁ 

λάβοιεν τῆς Ελλάδος, ἐνόμισαν, εἰ πέμψειαν πρὸς τὸν [Περ- 
“ ’ “ 3 3 2 , Ἁ 3 Ά 

σῶν βασιλέα, πλεονεκτῆσαι ἂν τι ἐν ἐκείνῳ. καὶ εκ τούτου 
’ “ ᾿ , ςκ , Φ ᾿ 

παρακαλέσαντες ἤδη τοὺς συμμάχους επι προφασει τι και 

Εὐὐθυκλῆς ὁ Λακεδαιμόνιος εἴη παρὰ βασιλεῖ, ἀναβαίνουσι 

Θηβαίων μὲν [Πελοπίδας, ᾿Αρκάδων δὲ ᾿Αντίοχος ὁ παγκρα- 

τιαστὴς, ᾿Ηλείων δὲ ᾿Αρχίδαμος" ἠκολούθει δὲ καὶ ᾿Αργεῖος. 
- “ ’ 

καὶ οἱ ᾿Αθηναῖοι ἀκούσαντες ταῦτα ἀνέπεμψαν Τιμαγόραν τε 

" Ν κ , Ω ᾿ , δ , - 
πίδας παρὰ τῳ ΠΕέρση. εἰχέ γὰρ λέγειν καὶ οτι μονοὶ Τῶν 

- ᾿ “- , “ 

“Ελλήνων βασιλεῖ συνεμαχοντο ἐν Πλαταιαῖς, καὶ ὅτι ὕστερον 
’ Α ’ 

οὐδέποτε στρατεύσαιντο ἐπὶ βασιλέα, καὶ ὡς Λακεδαιμόνιοι 
Ν “- »-“ ὔ Ψ 3 δι Ἂ 

διὰ τοῦτο πολεμήσειαν αὐτοῖς, ὅτι οὐκ ἐθελήσαιεν μετ᾽ ᾽Α γη- 
δ Σ, " κ᾿ ἢ 

σιλάου ἐλθεῖν ἐπ᾽ αὐτὸν οὐδὲ θῦσαι ἐάσαιεν αὐτὸν ἐν Αὐλίδι 

τῇ ᾿Αρτέμιδι, ἔνθαπερ ὅτε ᾿Αγαμέμνων εἰς τὴν ᾿Ασίαν ἐξέπλει 

48. Θηβαῖοι Β..1. Οὐεὔετ: οἱ Θη- 
βαῖοι. 

εἰ] εἰσ Β., οὐ τηοχ πέμψοιαν (516) αἵ 
γοϊυἶδβα νἱἀδαίατ πέμψοιεν. 

Περσῶν) τῶν Περσῶν Κ΄, 
ἐν ἐκείνῳ Β.}).1.. Οὐδίθρι ἐκείνῳ. 

““ Παρ᾽ ἐκείνῳ δαυϊάθπι ΟΠ Μοῖὸ 
ΡΓδοίοτΟ, σοΙηραΓαΐο 8. 34: Παρὰ τῷ 
Πέρσῃ. ΟΥ̓́Θ] δα ἰβοογαΐθπι περὶ ἀν- 
τιδ. Ρ. 342 ἐκεῖθεν σοπ]εοϊ!.᾽ 5ΟΗΝ. 
Μοχ π|8}15 δή. ΤἸηΐτα 4, 24: Ἔκ δὲ 
τούτου τάχα δὴ κι τ.λ. 

εἴη παρὰ βασιλεῖ} [0 {15 εϑί ὟΝ εἰ8- 
11] οσοπ]θοΐαγα τῇ ΠΕΣ τ φυτς 

5ΟΗΝ, ΝΥ͂. ἰατηθη μεν παρὰ ἐϑως ̓ 
᾿Αντίοχος ---᾿ ΑρχίδαμοςἹ ΑτοΠοάα- 

Τῆι Χοηϊτ αἸν}015. Δ] παπὶ ποτηϊπδΐ 
18 Ῥαυβδῃϊαβ 6, 1, 2: 17, 5. Δηΐο- 
σματη Ρᾶπογαϊαβίθῃ Ῥαιϊιβαη. 10. ὃχ 
ἴϑρῖθο οὐἱαπάπτη αἰοϊῖ. [Τμοργθαΐθ 
ἀαΐθιῃ “ΓῚΙΡΏΥ]ο Ε]Ιαοοο βιιηΐ, τη 8]6- 
Ῥαπΐ ἰαηθη δα Ατοδᾶθϑ αὐπιπιοζατὶ, 
ἰεβϑίθ Ῥαιβδηϊα 5, 5»»ὄ 23. Ηϊπο Χρηο- 
Ρῇοη Απθοομιπὶ Ατγοδάθιηη ποτηϊηδῦ. 
διαύπδτη ΑἸ ΟΟΙ ἀἸοϊταν ἴδοϊββο ΝῚ- 
σοάδηηιιθ ΜΠ] 185. Εἂχ μος Χρϑηο- 
ῬΒοπῦΒ. ἸΙοοο Απίοομὶ οὐ ΝΙΟΟ6ΠῚ] 
δοίαϑ οορποβοϊίαγ. ΒΟΉΝ. 

ἠκολούθει] ἠβουλήθη Β. 

᾿Δργεῖος] Ἰ,Θραί! Ἐ]6Ὶ ποιηθῃ, αιοά 
οὐΐαπὶ ἰηΐἶτα 6. 4. 15. ΤΌΡΟΥΙ 1, αὖ 
Δηϊτηδανογς Κορροθθβ. Β5Ο0ΗΝ. 
Οὐρποιηῖηθ8 ϑυηΐ ἀρὰ Ατὐἱβίορμα- 
ΠΟΠῚ οὗ 81105. 

᾿Αθηναῖοι Β.Ὁ).1.ν. (Οδίοτὶ ᾿Αθηναῖοι 
δέ. 

ἀνέπεμψαν Β.).. Οδἴετ! ἀντέπεμ- 
ψαν, τοοία ἔοτίαβϑθ. Οοηΐ. 4; 8, 12. 

44. πολὺ οἵη. Υ. 
καὶ ὅτι] ὅτι Υ. 
Πελοπίδας] ΜΘ Ρ]αΐαγομιμη ἴῃ 

νιΐα 615 6. 20 5886464ᾳ. Βδχ Ῥϑυβδυιτη 
1η 16] ΠΟ] ΠὉ ΧΟΡΧΘΒ, 46Π| Ἰανογαηΐ 
ΤΠΟθδηὶ δα Ρ]αΐθαβ. Οοηΐ, δὰ 6, 3, 
9. ὅΟΗΝ. 

οὐδεπώποτε Ῥ». Ὁ... (Οὐδίουὶ οὐδέ- 
πότε. ““Οὐδεπώποτε Ἰατὴ Βγαποκ. δὰ 
Αὐβίορῃ. Ἐποο] βία. ν. 9384, σθθῖη 
Βθοιζιι5. δῖ1π. [ἃ ΘΠΙΠῚ ΒΘΙΠΊΡΟΙ (6 
[θπΡοΟΥΘ ρτρίοσιίο Αὐτοὶ ρΡοπαηΐ, 
Παδιηητι ΠῚ Δ] Θγατη ἰουτηδτη ὧἀθ ᾿γῶ- 
[οΥἸῦο Τθηροῦ ἀθίθπα θυ βιβοθρὶ πι- 
Ρογ ΝΥοἱῆιιβ δα Π᾿δπηοβίπθποιη δάνθγβ. 
Γ[ιορϊηθπι Ρ. 313. ΒΟΉΝ. Βθδτη 
οὐδέποτε 5ὶς αἸοὶ ΠοαῚΘ πϑῖηο απ δῦ, 
Υ. δα ΤἼιο5. ϑίθρμαδηι. 

Αὐλίδι] 146 Βαρτὰ 3,44,4. 5ΟΗΝ. 
᾿Αγαμέμνων] ὁ ᾽Αγαμέμνων Υ. 
ἐξέπλει] ἔπλει Ν'΄., υἱὖ 2, 4, 2. 

Α.6, 
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ζ] ; " 

25 θύσας εἷλε ἽΡοίαν. μέγα δὲ συνεβάλλετο τῷ Πελοπίδᾳ εἰς 
᾿ “-“ δι ῃ εν Ἷ ε ω Υ ε ’ 

τὸ τιμᾶσθαι καὶ ὅτι ἐνενικήκεσαν οἱ Θηβαῖοι μάχη ἐν Λεύκτροις 
Α [χ4 ’ Α ’ “ , 5 ’ 

καὶ ὅτι πεπορθηκότες τὴν χώραν τῶν Λακεδαιμονίων ἐφαί- 

νοντο. ἔλεγε δὲ ὁ Πελοπίδας ὅτι οἱ ᾿Αργεῖοι καὶ οἱ ᾿Αρκάδες 
’ ξ ’ οὺ ς Ν ’ ᾿ Α .] Α ἢ 

μάχη ἡττημένοι εἶεν ὑπὸ Λακεδαιμονίων, ἐπεὶ αὐτοὶ οὐ παρε- 
’ ἤ ᾿] κ) ΄“ “ ’ ς ο ΄ ἢ 

γένοντο. συνεμαρτύρει δ᾽ αὐτῷ ταῦτα πάντα ὡς ἀληθῆ λέγοι 

ὁ ᾿Αθηναῖος Γιμαγόρας, καὶ ἐτιμᾶτο δεύτερος μετὰ τὸν 11ε- 

46 λοπίδαν. ἐκ δὲ τούτου ἐρωτώμενος ὑπὸ βασιλέως ὁ Πελοπίδας [25] 
, ᾽ ς “-“ σ- Ω Φ΄ 7 " ’ 

τί βούλοιτο ἑαυτῷ γραφῆναι εἶπεν ὅτι Μεσσήνην τε αὐτόνο- 

μον εἶναι ἀπὸ Λακεδαιμονίων καὶ ᾿Αθηναίους ἀνέλκειν τὰς ναῦς" 
ι κ “- ᾿ , ’ Ἄν να, 3 ’ " 4 

εἰ δὲ ταῦτα μὴ πείθοιντο, στρατεύειν ἐπ᾽ αὐτούς" εἴ τις δὲ 

37 πόλις μὴ ἐθέλοι ἀκολουθεῖν, ἐπὶ ταύτην πρῶτον ἰέναι. γρα- 

φέντων δὲ τούτων καὶ ἀναγνωσθέντων τοῖς πρέσβεσιν, εἶπεν ὁ 

Λέων ἀκούοντος βασιλέως, Νὴ Δία, ὦ ᾿Αθηναῖοι, ὥρα γε ὑμῖν, 
, "»" 

ὡς ἔοικεν, ἄλλον τινὰ φίλον ἀντὶ βασιλέως ζητεῖν. ἐπεὶ δὲ 
κι ’ ς Α ε “' 9 “ ’ 9 ὔ 

ἀπήγγειλεν ὃ γραμματεὺς ἃ εἶπεν ὁ ᾿Αθηναῖος, πάλιν ἐξήνεγκε 

προσγεγραμμένα" εἰ δέ τι δικαιότερον τούτων γιγνώσκουσιν 

Τροίαν Β.}).1. Οὐείετ! τὴν Τροίαν. 
25. συνεβάλλετο] συνεβάλετο Υ. 
ἐφαίνοντο] Νοη σοἱαοθαηπέινν, 56α 

»αΐαην ογαΐ δὸς υαϑέα586, 6Χ , 5, 27. 
[τὰ τϑοΐθ δαιποπμοῦ Μοσὰβ. 5ΟΗΝ, 

οἱ ᾿Αργεῖοι ἡ. (ὑεἴο.} ᾿Αργεῖοι. 
Οὐοηΐ. 8. 44, 45- 

καὶ οἱ ᾿Αρκάδες Β.Ο..Ε.ΕΝ1. 
Οεἴοεὶ καὶ ᾿Αρκάδες. 

δ᾽ αὐτῷ ταῦτα πάντα] ταῦτα πάντα 
δ᾽ αὐτῷ (. 

λέγοι Β.Ο.).Ν. Οὐδίεγ! λέγει. 
᾿Αθηναῖος Τιμαγόρας Β.Ο. ΒΕ. 

(δίθυὶ Τιμαγόρας ᾿Αθηναῖος. 
δεύτερος Β.}). ΕΝ, δευτέρως ΤηΔΓρΡῸ 

ίορῃ. (Οὐβίδυὶ δεύτερα. 
τὸν Πελοπίδαν] Ατγοαϊαβ ἴῃ Β. 

ΤΔΡΡΊΠ6 ΡΟ πι5 Γ60180. ΔΌΒΟΙΩΡίτΒ ν]- 
ἀδίαν αιιαιη ΟΠΊ]58118. 

26. πρῶτον] πρώτην Υ. 
47. Δία] Δία γε 1)., ΒΕΥΥΔῊΒ ΠΊΟΧ γε. 
ὥρα γε ὑμῖν] “ἴῃ ΟΥ̓ΤΌΡ. 1, 4, 13 

οἵ 28. δδϑύ β᾽ πῃ ρ] οἴου ὥρα ἂν εἴη σοι. 
Οοπίτα 4, 5» 1. οδύ ὥρα δή." 50ΗΝ. 

βασιλέως] [ΔΡ1] τοῦ βασιλέως. Ν.. 
ΨΆΓ. Βουρίυγο 4.1, 34; 8, 17» οἷ 84 
ΙΘΡμαπὶ ΤΠη65. ν. Βασιλέυς. Ὁ] 
Ἰοοῖὶβ Ποπηοβίμθ 8. Ρ. 178, 22: 102: 
1, 3. Δάάογα Ἰϊσθῖ ρῥ. 145» 5» 84. Π6 1 
ν. ΟΠ οίου. 

ἀπήγγειλεν) Ιηΐογργούίαξιιβ δῦ 56Γ- 
ΤΠ ΠΘΙὴ (ἀγεθοιπη ΤΘΡῚ, αὖ τϑοΐθ νοΐ 
ΡΙΓΟΚΠθηθσιβ. 5ΟΗΝ, 

γραμματεὺς ἑρμηνεὺς, κάλλιον Τηδ1- 
ΡῸ }0. 

πάλιν ἐξήνεγκε] Μοτιιβ ἱπίογργοία- 
[5 : Ργούα! 6 σα ο]0 ΤΘρῚΒ: ρΡαΐα- 
θαῦ δος δοβθηΐθ τϑρϑ αἰοΐα [1556 δἱ- 
46 πηοϊαῖα ἴῃ ΠΟ]. ΟἸιᾶγΘ 
ΘΙηΘηἀαραΐ: οὐκ ἀκούοντος τοῦ βασι- 
λέως. Δογαχῃ τη]Πὶ Ἰθρθ8 ΡΟ Ὶ8. Β60Γ- 
Β.ΠῚ ΒΟΙΙρύδο ἔπ]886 νἹαθηΐιγ, θη 668 
6 ΒΟΥ ττιση ΘΙ ]Ὸ ῥτο]αΐθο οὐ ραὉ- 
1166 Ἰθοΐθα [1586 Ἰθραί]β οἵ ΤΘΡῚ ργϑ- 
ΒΘηΠΠθιι5. Ερὸ ΠΟῚ ΟΡτιΒ δϑῦ 6ΠΊ6ῃ- 
ἀδίοηο. ΘΗΝ, 

δικαιότερον] δικαιότερα Α. ΑἸά. 
“δος ρδοβ ἰδηάθη ἢπίζατη 6556 Ὀ6]- 
Ιὰπὶ ἱπᾶθ ἃ [1 ρποίτοα Ραρηα αἰΐτα 
αα]Π ΌΘΠηΪτ ΠῚ ἃ ΠΟΘ ΔΠ18. οἱ [,866- 
(δου 115 σαβϑύπτη ΠΙΟάοΥιιΒ 15, 706. 
ΡΘΥΒΙθού. [ἃ6πΔῈ Ὀ6]]ὰπὶ πος πιοᾶο 
ΓΔοοποαπ πηοᾶο Βοούσιαμη ἋἸΕὶ 
τηοηρθῦ, δα αυξδ 46 6110 51Π6 ΠΟΓᾶ 
Πηϊΐο ἰγδαϊῦ, δα ὈγΘν 8. ΟΠ ΠῚ ΡΤῸ 
Ἰαβδία Ρϑυβριοαϊταΐθ βου ρβιῦ, 51 618 
485. Ῥϑι]0 ροβί 8. 27. ἃ Χϑῃορῃοῃίθ 
παγγαΐα βιηΐ, οοπηρασοῖ. Οοα ΡΟΥΤῸ 
αἸοϊῖ, Ἰεραΐοβ ἃ στρ Ῥοϑγβδυιη ἢ 
ΟΥ̓ ΟΙ ΠῚ ΤΉ]5805. 6586, ἴα Ἰρβιτῃ Τ6- 
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48 οἱ ᾿Αθηναῖοι, ἰόντας πρὸς βασιλέα διδάσκειν. ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο [26] 
ς ’ "7 “ἤ Ν , λ ς ’ ς 

οἱ πρέσβεις οἴκαδε ἕκαστοι, τὸν μὲν Τιμαγόραν ἀπέκτειναν οἱ 

᾿Αθηναῖοι, κατηγοροῦντος τοῦ Λέοντος ὡς οὔτε συσκηνοῦν ἑαυ- 

τῷ ἐθέλοι μετά τε [Πελοπίδου πάντα βουλεύοιτο. τῶν δὲ ἀλ- 

λων πρέσβεων ὁ μὲν ᾿Ηλεῖος ᾿Αρχίδαμος, ὅτι προὐτίμησε τὴν 

Ἦλιν πρὸ τῶν ᾿Αρκάδων, ἐπήνει τὰ βασιλέως, ὁ δ᾽ ᾿Αντίοχος, 

ὅτι ἠλαττοῦτο τὸ ᾿Αρκαδικὸν, οὔτε τὰ δῶρα ἐδέξατο ἀπήγ- 
᾽ὔ Ἁ Α Ἕ Φ“ Ἁ "5 ’ὔ; Α Α 

γειλὲ τε πρὸς τοὺς μυρίους ὁτι βασιλεὺς ἁρτοκόπους μεν καὶ 
" Α Α 59 ’ὔ Α Α “- ΕΙΣ ΕΣ 

ὀψοποιοὺς καὶ οἰνοχόους καὶ θυρωροὺς παμπληθεῖς ἔχοι, ἂν- 

δρας δὲ οἱ μάχοιντ᾽ ἂν Ἕλλησι πάνυ ζητῶν οὐκ ἔφη δύνασθαι 
» - Ν Α Ἂ Ἁ Ἁ “ 7] ΄. ο 

ἰδεῖν. πρὸς δὲ τούτοις καὶ τὸ τῶν χρημάτων πλῆθος ἀλαζο- 
’ Φ ὃ “. »Ψὕ ωΩ 3 Ν Ἁ Α ε ’ « - 

νειαν οἱ γε ὁοκειν ἔφη εἰναι. ἔπει καὶ τὴν υμνουμένην ἂν χρυσὴν 
, ᾽ ε ν' κ' ἂν 53 ον , 

πλατανον ουχ ἐκανὴην ἐφὴη εἰναι ΤετΤτιγι σκιαν παρέχειν. 

Ῥαρτιαῦ ΧΟΠΟΡΠΟηΐθϑθ ΠΑΥΥΔΙΊΟΗΪ 8. 28. 
ϑοα τηδ] Χοηορποηῃίθιη, ααἱ] ἢ. 1. 
αἸΠρ ΘΠ ἸΒϑι τη 5. θϑί, 5661], ῬΥΘΘΒΘΓΓΤΩ 
οατῃ Ρ] αὐτο ῆτι5. ῬοΙορ. α. 50. στη 60 
σοηβθηίαί. ΜΟΒΙΠΣ. Ιρ86 ἰδηηθῃ 
ΧΘΠΟΡΠΟΩ 5. 27. Ρϑύβδη πᾶ ᾿ἴῃ 
(ὐγεθοίδτη τηϊβϑίση τηθιηογαΐ. 5ΟΗΝ, 

48. οἴκαδε ἕκαστοι Β.1). ΕΝ ΕΝ. 
Οεἰουὶ ἕκαστοι οἴκαδε. 

Τιμαγόραν] Οὐαιϑαη (ΔΙ ΠΔΙ]ΟΠ15 
τοῖοσί ᾿οιηοβίμθηθβ 46 [αϊβα Ἰδερϑί. 
ῬΡ-. 382 εὖ 4οο. εα. ΒεἸβ]ς. Ἰεραΐατη 
5011. Θτη ἔπϊθδθ οὐτὴ Ιϑοπΐθ ἀρπα 
Ῥειβαβ ῬῸῚ Δα ΘΠ, οὖ ἃ ΤῸ 06 
ΔΟβύι 556. ἰαἰθηΐα 40. Ρ]αΐδγ 5 1η 
ΑΥάχουχθ ο. 22. 106] πὶ Ο]8ΠῈ ΡΘΥ 
βου θαπη ΒοΙυσάθα ἃ ΤΙτηαροτα δᾶ 
ΤΘΡΘΠῚ ΠΠΪΒΒΠῚ Ἰηθιηογδΐ, οὖ ἀδΥΊ ΠΟ 5 
Ιοοοοῦ ἄομπο ἀδΐοβ "ΠἸσΤη ροΥοθθ ΡΟΠΪΌ. 
Ιῃ Ῥεϊοριαα ο. 30. δρ ΗΓ ΒΕΠΊΠΊΔΤΗ 
ΠΟ ἀδῆπηι, πθο 5618 τηθιη]ηΪΐ, 
4Όθτη [ΘΓ ἴῃ ἸοοΟ δαξαϊββα ῬΘΙορΙ 80 
αἸχογαῖ. Οὐτὴ ἀθ πηουΐθ "ΠΤ ΔΡΌΥοΘ 
δυαϊνιββοῦ τὸχ Ῥϑυβαγιχῃ, ᾿Αμφίπολιν 
δούλην κατέστησε Ἰ)εΙηοϑίῃ. Ρ. 382. 
ΘΙ. Οὐοπῇ, 4] γι Μαχίτηὶ 6, 3, 3. 
[5.. 1 ῬΑτ 15 θριζομηθ ἴῃ Μα]ῖ Νο- 
γὰ ΟὟ]] 8. νοὶ. 4. ν. 84. τό" 1..).] 
οὐ Αἴ Ποηδὶ 6, Ρ. 251 Β. Ὁ] Εὐαγόραν 
Βυββοπὶὰβ ἀθ Ἐ.. Ρ. Ρ. 27. τησΐαν]ῦ 
ἴῃ Τιμαγόραν, τηοποηΐα Ε΄, Α. ΝΥ οἱῆο. 
5ΟΗΝ. Ααά. Ῥμοῦϊμιβ ν. Τιμαγόρας. 

ἑαυτῷ ἐθέλοι Β. ἘΚΕΙΝ. Οὐίουὶ 
ἐθέλοι ἑαυτῷ. 

Πελοπίδου] Πελοπίδα Ἐ᾿ 
προὐτίμησε] ϑιειΠ]Πϊοοῦ τὸχ ῬΘΥΒΑΓΓΩ, 

απ Ατοδάπηῃ Ἰοραίο Ατομίάαπηο ἀο πὰ 

1116 ἀοάοταί. 5ΟΗΝ. 
βασιλέως] ΒΜΔΡτΙ τοῦ βασιλέως. ΥΥ. 

8618. 57. 
δ᾽] [ἡ δ᾽ ἀδβιη! Β. ραρὶπα τϑοΐδ, 

νοῦ τοϊϊοΐα ἀνϑῦβα, αὖ ἀθϑιηΐ σϑ]ϊαιιὰ 
ἀβαπο δα ἤποπῃ 1101] 7. 

ἀπήγγειλέ τε (.}).1. 
γειλε. 

μυρίους ᾿Αρκάδας μυρίους Ν. “Βαηΐ 
βθηδίτιβ Ασοδαττη, αχ σΟη51|10 [γοο- 
Τη6 615 ἰηϑύςαίι5 ἐξ ἀνδρῶν μυρίων, 
4] (6 ρᾶοθ δ Ὀ6110 ἀθοθυπογθῖ. Οοηΐ. 
ἸιοάοΥ. 15, 59. ᾿οιηοϑίῃ. 46 ἔαϊβα 
Ἰεραΐῖ. Ὁ. 244 οἱ 4023. 6. ΒοΙβῖς. οἱ 
γα165. δὰ Ηδτροοῦ. Ρ. 1380. [ἄθτὴ 
Βθηδίτιβ ΠΟΙ Πμαΐα} Ἰηΐτα 7, 4, 2» 323» 
44. ΒΟῊΝ. Οοπῖ. ΟἸϊπίοη. Ἐ. Η. 
γΟ]. 2. Ρ. 510. 64. ἰοτί. 

ὅτι] ὡς Οὐ. οτῃ. Εἰ. 
ἀρτοκόπους] ῬοΟ]Πχ 7,21. ΝΑΙΟΚ. 
μὲν δἀαἀπηΐ Π).Ἐ}. ᾿ς, οπμ. οδίθσϊ. 
ἔφη] ΤΔΌτ] ἂν ἔφη. 
οἷ γε Ο..Ε.1.ν. Οὐδίεσϊ αὐτοῦ. Οἱ 

γε 816 δϑῦ ἴῃ Πῦτοὸ [)6 τερ. Αἴπθῃ. 2, 
17, οἵ ΑΠΔ}0.1, 1,8, 1] ἀηζθ τὴ6 ΠΏ8]6 οἱ. 

ἔφη εἶναι Ο.).Ε.10.Κ. Οβέ. εἶναι ἔφη. 
ὑμνουμένην ἂν ---πλάτανον] Ἰ)ΑΥῖο 

ἄοπο ἀαΐαμη, 46 χὰ Ἠδοτγοαοί. 7, 27. 
Ῥ]]ηϊ5. 223, 47. οἵ 811}. Ῥαγίίοι]α ἂν 
Δ Βδα ποθηΐθπ 1ηΠΗἰντιτὴ ἱκανὴν εἶναι 
ῬΟΓΠΠοΥῈ νἸἀθίαγ. Ρ]αΐδητιβ πα }15 
τηᾶρτιᾶ οὖ ραΐιϊα ΔΥῸ ; οἰοαα γε 1Ὸ 
ἴῃ ὩΔΓΡΟΓΌΠῚ ὉΠῚΌΓΟΒΙΒ Ταμϊδ Παρ αῦ, 
ΟἿ ἰδηθη Ρῥτγοΐθρθηθθ ὉΠ τα δᾶ 
Ρ]αΐαπιιβ ἰϑία ἅσθα ΠῸῚ Βα δοουϊξ. 
Ξ5ΟΗΝ, ἣΑν ἐοτίαββθ ἀοϊθηάθτη. Δὴ 
Οὐοθδοίιι8. 

Οεἰουὶ ἀπήγ- 
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Α - Ὶ ΄. -. 

Ὡς δὲ οἱ Θηβαῖοι συνεκάλεσαν ἀπὸ τῶν πόλεων ἁπασῶν 
5 ’ -ι εἶ ’ὔ ᾿] ΄ Ἁ « ’ « 

ἀκουσομένους τῆς παρὰ βασιλέως ἐπιστολῆς, καὶ ὁ Πέρσης ὁ 
’ Ἁ ’ “- 

φέρων τὰ γράμματα δείξας τὴν βασιλέως σφραγῖδα ἀνέγνω 
Ν ’ὔ ς Α - ᾿] ’ »“» 9 ’ 

τὰ γεγραμμένα, οἱ μεν Θηβαῖοι ὀμνύναι ταῦτα ἐκέλευον βασι- 
- Α ς - χ Ἁ -ι 

λεῖ καὶ ἑαυτοῖς τοὺς βουλομένους φίλους εἶναι, οἱ δὲ ἀπὸ τῶν 
; ο ’ “ " ᾿] ’ὔ “4. ,. ον... ’ 

πόλεων ἀπεκρίναντο ὅτι οὐκ ὁμούμενοι αλλ΄ ἀκουσόμενοι πεμ- 

φθείησαν' 
.ὕὔ͵ ε 7 ῃ Ξ " 
ἐκέλευον. ὁ μέντοι ᾿Αρκὰς Λυκομήδης καὶ τοῦτο ἔλεγεν, ὅτι 

’ χὰ ,ὔ Ἁ . ’ ’ 

δέ τι ορκωὼν δέοιντο, προς τὰς πόλεις πεμπειν 

Δι Χ δΝ Ἃ ζ οὐδὲ τὸν σύλλογον ἐν Θήβαις δέοι εἶναι, ἀλλ᾽ ἔνθα ἄν ἢ ὁ 
’ ΄ ΄. 

πόλεμος. χαλεπαινόντων δ᾽ αὐτῷ τῶν Θηβαίων καὶ λεγόντων 
ς Π Ἁ Ἁ Ἀ 

ὡς διαφθείροι τὸ συμμαχικὸν, οὐδ᾽ εἰς τὸ συνέδριον ἤθελε καθί- 
ς 8 Ἢ Ἁ , Α ΄ ’ 5 

ζειν, ἀλλ᾽ ἀπιὼν ᾧχετο, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ πάντες οἱ ἐξ ᾿Αρκαδίας 
’ Θ “" 9 

πρέσβεις. ὡς δ᾽ ἐν Θήβαις οὐκ ἠθέλησαν οἱ συνελθόντες ὀμό- 
» «ς Θ - ’ὔ; 5 ᾿Ὶ Ἀ ; " ’ 

σαι, ἔπεμπον οἱ Θηβαῖοι πρέσβεις ἐπὶ τὰς πόλεις, ὀμνύναι 
’ὔ ἢ, Ἁ ’ 

κελεύοντες ποιήσειν κατὰ τὰ βασιλέως γράμματα, νομίζοντες 
2 ’ ῇ ς , “ ’ ς ἰ ως ς “- 

οκνήσειν μίαν ἑκάστην τῶν πόλεων ἀπεχθάνεσθαι ἅμα ἑαντοῖς 
Ὶ - Α ’ “-. ΄“ 

τε καὶ βασιλεῖ. ἐπεὶ μέντοι εἰς Κόρινθον πρῶτον αὐτῶν ἀφι- 
’ ς ’ « ’ Ἁ Ἂ ’ “ “4ΧΝ 

κομένων ὑπέστησαν οἱ ἸΚορίνθιοι, καὶ ἀπεκρίναντο ὅτι οὐδὲν 
’ Ἁ ’ὔ ΄“ 

δέοιντο πρὸς βασιλέα κοινῶν ὅρκων, ἐπηκολούθησαν καὶ ἄλλαι 
Α ’ὔ ἢ ᾿] Δι ’ ἈΝ »᾽ Ἁ ς 

πολλαι πόλεις κατὰ ταῦτα ἀποκρινόμεναι. καὶ αὕτη μεν ἡ ΠΠελο- 

πίδου καὶ τῶν Θηβαίων τῆς ἀρχῆς περιβολὴ οὕτω διελύθη. 

20. συνεκάλεσαν Ὦ.Ἐ. 1... Οδὔοτι 
5» 

ἐκάλεσαν. 

δέοι] δεῖ Υ'. 
ἔνθα ἂν ἢ 6α. ϑίορμδηὶ, ἔνθα ἢ 1. 

ἐ 

τὴν βασιλέως σφραγῖδα] Μ᾽ Α]651118 
δΔηποίαν! νου ΒοΠο]αβίθ “που α!- 
αἸβ δὰ 1, 129, ψευθᾶὰ καὶ τὴν ταν μα 
ἀποδεῖξαι. [5 Ἰρίξαγ δα: Η σφραγὶς 
τοῦ Περσῶν βασιλέως εἶχε κατὰ μέν 
τινας τὴν βασιλέως εἰκόνα, κατὰ δέ 
τινας τὴν Κύρου, πρώτου βασιλέως αὐ- 
τῶν, κατὰ δέ τινας τὸν Δαρείου ἵππον, 
δι’ ὃν χρεμετίσαντα ἐβασίλευσεν. Αα- 
αἴῦ Ἰοοὰπὶ ῬΟΙΪγ ηΙ 8, 27. 46 ἈΠοαο- 
Βαπθ: Τοῖς Περσῶν βασιλεῦσι σφρα- 
γὶς βασιλικὴ εἰκών ἐστιν ἀναλελυμένας 
τὰς τρίχας ἔχουσα “ῬΡοδογούνη. ΟΗΝ. 

ὀμνύναι ταῦτα] Ῥδσ Πᾶ5 {06 γὰ5 σὸ- 
σ᾽]8. ῬΘΥΒΆΓ ΠῚ ̓ ΌΓΆγ6 νο]ιιπῦ ΠΟΘ ΔΗΙ 
ΓΘ] τια8 οἰν!ταΐοβ. ΜΊτγατη οὗ ἸΠΒΟ]Θ 8 
ΤῊ] πος νἱἀοίαγ. ᾿ρο κατὰ ταῦτα 
Ἰαρογα τη8]0, αὖ οδϑῇ 8. 40θ. οἱ υϑβ 
νυ]ρσαΐαπι ἀοίθπα!ϊ [ταῦτα τοίθγθπβ δὰ 
γεγραμμένα]. ΗΝ. οισ 

Θήβαις] Θηβαίοις Υ. 8ϊς : Θήβαισ. 

ἔνθα εἰ Ἐ. (ὐδίο] ἔνθα ἢ ἄν. 
διαφθείροι (.1).Ε. ΕΓ Ν, Οὐδίουιϊ δια- 

φθείρει. 
40. συνελθόντες 1)... (ὐδίοΙ1 συν- 

εληλυθότες. 
ἔπεμπον) ἔπεμψαν Υ. 
ποιήσειν) ποιῆσαι Δ. Εἰ, ΑἸά., σοττὶ- 

δθηίο 1. 
ποιήσειν κατὰ τὰ βασιλέως] κατὰ τὰ 

βασιλέως ποιῆσαι Ὑ. 
ὑπέστησαν) Ο ΒΕοΓαΠΐ. 

αἴοοα. 5ΟΗΝ. 
ἄλλαι πολλαὶ] ἄλλαι Ὠ.Υ., τοοΐα 

[ογΐαββθ. 
κατὰ ταῦτα] Ῥογίτι5 ΘΙηθηααδί κατὰ 

ταὐτά. Νοπ πιαΐθ. ΞΟΗΝ,. 5||ςῦ. 
Ἑαάοηι ῬιγοἸ  Ποιη ΓΒ. 

περιβολὴ ) ϑαρτα 4, 8, τᾶ. περιβάλ- 
λεσθαι οταῖ: 5101 ΔΒΒΌΤΠΘΤΘ, οΟΙηρα- 
Το. 15 ΑἸΠΒΡ Ὁ: 2,3: ΟΥὐτόορ- -: 4. 
Τῇ; 2. 2; 28. οβὺ ΒΙΠΆΠ ΠΟΥ ῬΟΒΙΓΠ|. 

ψΙὰ6 [ἡ- 

[27] 

[28] 
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Αὖθις δ᾽ ᾿Επαμεινώνδας, βουληθεὶς τοὺς ᾿Αχαιοὺς προσα- 29] 

γαγέσθαι, ὅπως μᾶλλον σφίσι καὶ οἱ ᾿Αρκάδες καὶ οἱ ἄλλοι 

Δ. οὐ ν 
266. 

’ ’ Ἁ ΄-“- ,.“᾿ 9 ’ Φ' 9 Α 

σύμμαχοι προσέχοιεν τὸν νοῦν, ἔγνω ἐκστρατευτέον εἶναι ἐπὶ 

τὴν ᾿Αχαΐαν. Τ]εισίαν οὖν τὸν ᾿Αργεῖον στρατηγοῦντα ἐν 

τῷ Αργει πείθει προκαταλαβεῖν τὸ Ονειον. καὶ ὁ [Πεισίας 
’ Α 9 ’ὔ Ἁ ᾿ κῳ ’ Α ς ’ 

μέντοι καταμαθὼν ἀμελουμένην τὴν τοῦ Οὐνείου φυλακὴν ὑπὸ 

τε Ναυκλέους., ὃς ἦρχε τοῦ ξενικοῦ τῶν Λακεδαιμονίων, καὶ 
“ Α 

ὑπὸ Τιμομάχου τοῦ ᾿Αθηναίου, καταλαμβάνει νύκτωρ μετὰ 
[ ς ΄“ ι δ ᾿ ζω , Ε7 ς Ν 

δισχιλίων ὁπλιτῶν τὸν ὑπερ ΚΚεγχρειῶν λόφον, ἔχων ἐπτὰ 
ς “ Ἁ 9 ’ ᾿] Α ’ “ ε ’ 9 ’ ς 

42 ἡμερῶν τὰ ἐπιτήδεια. ἐν δὲ ταύταις ταῖς ἡμέραις ἐλθόντες οἱ [30] 
- " ; 

Θηβαῖοι ὑπερβαίνουσι τὸ Ὄνειον, καὶ στρατεύουσι πάντες οἱ 

σύμμαχοι ἐπ’ ᾿Αχαΐαν, ἡγουμένου ᾿Επαμεινώνδου. προσπε- 
΄ Ἧ 2 - “ ’ ς “κι 9 “᾿ 9 ’ὔ Θ 

σόντων δ᾽ αὐτῷ τῶν βελτίστων ἐκ τῆς ᾿Αχαΐας, ἐνδυναστεύει ὁ 
᾿] ’ 2 Α ΄“ Α ’ Α 

Επαμεινώνδας ὥστε μὴ φυγαδεῦσαι τοὺς κρατίστους μηδὲ πο- 
“- Ἅ Ἁ Ν “ “-“ Ω 

λιτείαν μεταστῆσαι, ἀλλὰ πιστὰ λαβὼν παρὰ τῶν ᾿Αχαιῶν ἣ 

Ηϊης περιβολὴ Ἡ. 1. οδὲ σοπδίῃ, βύπ- 
αἸατη. ΏΡΘΓ δου ΓΘ ΑἸ, πὖ τροίθ 
Μοτὰβ ᾿ηἰογριοίαςαγ. Θυοαβὶ βιτηῖ] 
ψογθατη διελύθη ψνΟ]υΘΥ158. ΘΧΡΓΙΠΏΘΙΘ, 
ῬούδθυΙ8. 1πὐουρυοίαυ! : Αἴαιια τὰ Ρεϊο- 
ΡΙάφ οἱ ΓΘ Δ Π15. Ἰπηρου πὴ ΗΥΤΏΙΟΓ 
δ] Θχαπί)ιι5. ογορίσπιη οὐ α155018- 
τη ἔα]. Ἐδθῦ ΘΙ περιβολὴ οὕϊδτη 
ΔΙΏΡΙΘΧαῖο ἀρ Χοηορμοηΐίθηη (6 
ψεμπαίομο. ΘΟῊΝ. 

41. ᾿Επαμεινώνδας, αὖ ΟΠΊΠ68 42, 
Α.Ο.Ὁ.ν. ΑἸὰ. Οδίϑιι ᾿Ἑπαμινώνδας. 

προσαγαγέσθαι (.Ὁ .Ἐ ΕΝ. Οὐδίοιϊ 
προὔπαγαγέσθαι. ““ Ἰ)ΙΟΟΠΟΥΙΒ 15» 75. 
46 οαάριη τὸ: Τοὺς ᾿Αχαιοὺς καί τινας 
ἄλλας πόλεις προσηγάγετο. αποα οἱ 
ἢ. 1. πηϑ]τη. Οδίθγαμη Ὀγυπηθη, Ναυ- 
Ρδοίτπιπη οἵ ( Δ] ν ἀοη 61 ργςϑιαῖο Δ ΟΠ ς- 
οὐ ΠΡογαν, αδασίοτα Πιοάοτο. 146 
ΒΌΡΤΑ δα 4, 6, τ4.᾽ 5Ὅ0ΗΝ. 

ἔγνω ἐκστρατευτέον ἨἩ οΥ]οΙΠ πι5. 1.͵- 
ὈΓῚ ἔγνωκε στρατευτέον. 

Πεισίαν---πείθει)] ἩτΙπορθπθβ ἀ6 
Γνθηοη8 4, 7. (νΟῸ]. 3, Ρ. 160, 1Ι, 
οὐ Ῥ]αηπ 118 νο]. 5. Ρ. 420, Ὁ] ΠΌτὶ 
Ἰΐθιη Πειθίαν) 6 βιθοιθϑὶ Ἰαιααΐ 6 
Χοπορῃμοηίθ πείθει τὸν Πειθίαν. 
5ΟΗΝ. 

ἀμελουμένην] ἀμελουμένων Α. ΑἸΑ., 
οἵη. (Ὁ. 

Τιμομάχου] Τιμάχου ἘὮ. “πιο 
ἄποοη ΑἰΠΘηΙθηβίθσα ἴῃ ΗΘ] οβροπίο 
εὐήθη νοσαΐ οἰτιδαιιθ ταμίαν Ἡροδαη- 

ἄγαια ὔβομῖηθθ ο. ΤΊ γοἢ. Ρ. 80. 
Εὺὶ ΑΘ ΓΘ 515, ροϑύ Θχρβα! ]οη πὶ 
ΟΠ ουβοπθβίοδμη 1ηΐθ]χ : Οὐχ ἥκιστα 
αἴτιος ἐγένετο Τιμομάχῳ τῆς συμφορᾶς 
Ἡγήσανδρος. Οταῖο [)οιηοβίῃ. ς. 
ῬοΪγο]. Ρ. 1207. ποιηϊηδίΐ Μοϊομθίη 
ΔΙΌΠΟΗΐΘπὶ ΟἸΥΠΊΡΙΔΑΙΒ ΙΟ4, 3, αὰ0 
8ΔΠΏΟ Απίοο]θβ ᾿πηρθγαΐου [αϊ τη Ηδ]- 
Ἰοβροηΐο. ΟἹ. 1ο4: 4. ϑυσοθϑϑιὶ Με- 
ΠΟΙ, 105,1. ΤΊοΙΔΟἢΠτ5.᾽ ΒΟῊΝ. 

τὸν ὑπὲρ] ὑπὲρ Ο. ΑΙα., οοττὶ- 
σεϑηίβ 1. 

Κεγχρειῶν] Κεγχριῶν Ὁ... ΕῚΔ οἱ 
Βϑιροῦ Υ. 

τὰ ἐπιτήδεια Ὠ).Ε.. (Οὐδἴοτ] ἐπιτή- 
δεια. 

42. οἱ Θηβαῖοι ροβί ταύταις Ῥοηϊΐ 

᾿Αχαΐαν] ᾿Αχαιοὺς Α. 
προσπεσόντων] Οἴιπὶ ΘΠῚ ΒΠΙΡΡ]1Ο65 

ΤΟραγθηῦ. [{8 τϑοΐθ Μογαβ, αὶ 86- 
4αρθηΒ ἐνδυναστεύειν ΘΧΡΙ]ΙΟαῦ : δποίο- 
ταί διὰ ρογῆσοσθ Εδο βθῆϑὰ 9)10- 
ἀοτὰβ δἰϊασαθ αἰχουπί καταδυνα- 
στεύειν, ἀπογιτη Ιοσο5. ροϑα ΝΥ 68- 
Β6Ιηρ. «δα Πιοᾶου. Ρ. 5090. [αδχπὴ 
ΤΙ οΥιι5 13, ΤΟΤ. 5.111} Βθηδὰ αἰχὶΐ 
ἐνίσχυσαν. ΟΗΝ. 

μηδὲ] [ΔΡ0τ] μήτε. 
λαβὼν 1).1.ν., 46. αὰο Θίθρμαπαβ: 

“Ῥγο λαβεῖν τΘρΡΟΠΙΓαΓ ααϊάθη 6Χ 
ααποάδιη νϑίθυὶ οοαϊοθ λαβὼν, οὐ 6Χ 
6] 86 πὶ διιοίουιταΐθ ΧΡ ΠΡΊαΣ καὶ 
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“ἡ - 

μὴν συμμάχους ἔσεσθαι καὶ ἀκολουθήσειν ὅποι ἄν Θηβαῖοι 
΄σ ΄ ’ὔ Α ΄“ ΓΟ 

43 ἡγῶνται, οὕτως ἀπῆλθεν οἴκαδε. κατηγορούντων δὲ αὐτοῦ τῶν [31] 
3 ’ Α ω “ ω ε Δ ὃ ’ 

τε Αρκάδων καὶ τῶν ἀντιστασιωτῶν ὡς Λακεδαιμονίοις κατε- 
“᾿ ’ ’ὔ 

σκευακὼς τὴν ᾿Αχαΐαν ἀπέλθοι, ἔδοξε Θηβαίοις πέμψαι ἁρμο- 
."" κ Ἁ 

στὰς εἰς τὰς ᾿Αχαΐδας πόλεις. οἱ δ᾽ ἐλθόντες τοὺς μὲν βελτί- 
ς΄ Α 3 ΄“-“ Ὁ 

στους σὺν τῷ πλήθει ἐξέβαλον, δημοκρατίας δὲ ἐν τῇ ᾿Αχαΐᾳ 
’ Α 

κατέστησαν. οἱ μέντοι ἐκπεσόντες συστάντες ταχὺ, ἐπὶ μίαν 
ς ’ ΄ ’ ’ Μ " ς ’ '. 

ἑκάστην τῶν πόλεων πορευόμενοι, ὄντες οὐκ ολίγοι, κατῆλθον 
Ἁ ’ Ἁ ’ 9 Α Α ᾽ 5 ’ὔ "ἢ ’ 

τε καὶ κατέσχον τὰς πόλεις. ἔπει δὲ κατελθόντες οὐκέτι ἐμέ- 
" Ν ᾽ὔ ’ - Δ ὃ ’ 5 

σευον, ἀλλα προθύμως συνεμάχουν τοῖς Λακεδαιμονίοις, ἐπι- 
Ἁ 

ἕζοντο οἱ ᾿Αρκάδες ἔνθεν μὲν ὑπὸ Λακεδαιμονίων, ἔνθεν δὲ ὑπὸ 
-“»ΟἌ »-»"» “, Ἁ Α Ψ 

44᾽ Αχαιῶν. ἐν δὲ τῳ Σικυῶνι τὸ μεν μέχρι τούτου κατὰ τοὺς [32] 
9 , ’ ε ’ 53. ᾽ δὲ ’ ’ ε 
ἀρχαίους νόμους ἡ πολιτεία ἦν. εκ ὁε τούτου βουλόμενος ὁ 
᾿ ΠΥ δ Ν κ Δ ὃ ’ , 3 “ 

ὕφρων, ὥσπερ παρὰ τοῖς Δακεθαιμονίοις μέγιστος ἦν τῶν 
“ Ἀ - “- 

πολιτῶν, οὕτω καὶ παρὰ τοῖς ἐναντίοις αὐτῶν πρωτεύειν, λέγει 
ν ἥν. Ὁ Α Α ἊἋ (ὃ ς ς Α ς ὔ 

προς τοὺς Ἀργείους καὶ τοὺς ᾿Αρκαόθας ὡς εἰ μεν οἱ πλουσιώ- 
- “-“ ων “ , ’ 

τατοι ἐγκρατεῖς ἔσοιντο τοῦ Σιεικυῶνος. σαφῶς, ὅταν τύχη, πα- 

λιν λακωνιεῖ ἡ πόλις" ἐὰν δὲ δημοκρατία γένηται, εὖ ἴστε, ἔφη. 

αηΐθ οὕτως : 8564 ἀπῆλθον ἰηϊδοίμτη ᾿Αχαΐδας] ᾿Αχαΐας Υ΄., ὃ ΒΌΡΕΙ εἐ 
ΤΟΙ Παυαγ. Αἰααὶ 118 ἀπιθθ ΘΠ]θη- Ϊ Ροϑβιΐο. 
ἀδίομθβ 11] ΠΟῸΒ ᾿πνουϊπΐ, ΗΒ] οἵ 
ἰογῦα δοοθάδΐ, ἀπῆλθον τηιΐαΐο ἴῃ 
ἀπῆλθεν." (ὐδίοετϊ] λαβεῖν. 

ὅποι Ο.Π .ἘΕΙΝ, Οὐδίουϊ ὅπῃ. 
ἡγῶνται] ἡγοῦνται ἘΣ. 
οὕτως 1).Ε.1. (ὐδίου! καὶ οὕτως. 
ἀπῆλθεν 1). Οὐεἴετὶ ἀπῆλθον. 

ον 

43. αὐτοῦ Ν. αὐτῶν 1). (ὑδίετ] αὐ- 
των. 

ἀντιστασιωτῶν (..Ε.Ε.1.ν. Οε- 
[611] στασιωτῶν. ““ϑ'εα βυηΐ δος ἴῃ 
ἸΙοοο στασιῶται αὶ δηΐθα 5. 29. οΥ̓Δηΐ 
σύμμαχοι. 1ίὰ Ἡετγοάοί. 1, 59. οἵ 
411. Οὐπῖ. Να1658. δὰ Ηδυροοῦ. 1ῃ 
ἢ. ν. Χϑῃπορῃοηί! 146πΔ νϑυθτιπ] ἴῃ 
ΑΠΑΡᾶΒὶ 6, 6, 6. [ρογρθγάτη] τϑϑυταϊ 
ῬΙῸ ψυ]ραίο στρατιωτῶν ΖθΘ.Π1118 ΘΧ 
“πητ]πᾶ οἱ οοάϊος ἀπε]. 5ΟΗΝ, 

Λακεδαιμονίοις 65 Α΄Παῖο ᾿ἴα ΘΌ Τα 
ΠΟΙ ΒΕ 1556. πὶ 6 ΤῈ [Δ ΟΘἀθϑουη ΟΠ] ΟΥ̓ 
εβϑού. ΜΟΒΌΞ. ϑο]οοῦ ἴῃ Ρ]6115- 
46 Αομαῖθο οἰν!ζαῦ! θτ15. ΟΠ ΑΓ Ο ἃ 1Π- 
Βϊαία ογαΐ, ΠΟῚ ἀθιηοογαίϊα ; Π ΙΔ 16 
ΓΔ ΟῚ ἸΠΠΡΘΙΟ [,ΔΟ θη ΟΠ] Οστιπ ἔα- 
νϑῦδηΐί. 5ὉΓ ΗΝ. 

ἐπιέζοντο] ἐπίσθοντο Τὰ. 
οἱ] γὰρ οἱ 10.ν΄. μὲν οἱ Ἐ. Οείοιι 

μὲν γὰρ οἱ. 
44. Σικυῶνι] ΝΙ΄46 ΠΙΟΔΟΓ. 15, 70. 

4ὰϊ παρῃτοπθιη, δα] απ 40 ΑΥΡΊΨΙΒ, 
ΠΟΏ5116 8508 ΡῬοΙθοῖβθθ, ΟΡ μηδέ τη 
ααδαγαριηΐα Θ]6Ο1556. οὖ Τ]ΘΥΓΟΘΏΔΓΙΟΒ 
ΤΩἸ]Π65 Δ] 01586 ὈΥΘΥΙΓΟΥ παγταΐ. Ἐοίοσί 
15 θοὸς [αοΐα δα ΟἸγτρΙΔ 4185 1Ο2. δη. 4. 
ἘΠῚ Δ δββθηριιβ τηοποῦ ΧοΠΟρΡΠοη- 
ἴθ θα 6 ΠῚ ΡΆ11]0 ΒΘ ΙΟΥα ἔθοϊββθ ΠΆΓ- 
ταῦοπο 588. 5ΟΗΝ, 

ἀρχαίους 1). ἘΝ, ᾿Αχαιοὺς (.Ε, Οε- 
[611 ᾿Αχαιῶν. 

μέγιστος ἦν Ὁ.ΕΟΝ. Οὐείοιϊ ἦν μέ- 
γίστος. 

μέγιστος) [ηΐτὰ 6. 3, 7. φιλαίτατος 
Λακεδαιμονίοις αἸοιατ. ΘΗΝ, 

πρωτεύειν] πρεσβεύειν Α.Ο.Ψ. Ἐ, 
ΑἸά., σοττϊσοηίο 1.. 

καὶ τοὺς ᾿Αρκάδας] καὶ πρὸς τοὺς ᾽Αρ- 
κάδας Ο.. Ε.1. καὶ πρὸς ᾿Αρκάδας Ὁ. 

ἐγκρατεῖς ᾿ΕΝ, Οδίουὶ σαφῶς 
ἐγκρατεῖς. 

σαφῶς Ο.Ὁ.Β.Εν, Οὐδίοτ! ἀτεχνώς. 
ἔφη οτη. 1)., ἐὰν πόλις Υ. 
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Φ, δ." ἕἥ - ε ’ “Χ οὐ ’ Ψ Α Ε 

ὅτι διαμενεῖ ὑμῖν ἡ πόλις. ἐὰν οὖν μοι παραγένησθε, ἐγὼ ἔσο- 
΄- - - ’ 

μαι ὁ συγκαλῶν τὸν δῆμον, καὶ ἅμα ἐγὼ ὑμῖν ταύτην πίστιν 
᾽ "“ ͵,ὔ Α Α Ψ ’ ᾿] ΄ ’ ’ 

ἐμαυτοῦ δώσω καὶ τὴν πόλιν βέβαιον ἐν τῆ συμμαχίᾳ παρέξω. β 
“- Ἷ Ε Ε Α ’ Δ ἡ “ , κ ΄“- 

ταῦτα ὃ, ἔφη: ἐγὼ πράττω εὖ ἴστε ὅτι πάλαι μεν χαλεπῶς 
’ὔ δ΄, ς -“- ΝῚ ’ὔ ς΄. ͵ ΕΣ 

φέρων, ὥσπερ ὑμεῖς, τὸ φρόνημα τῶν Λακεδαιμονίων, ἄσμενος 

45 δ᾽ ἂν τὴν δουλείαν ἀποφυγών. οἱ οὖν ᾿Αρκάδες καὶ οἱ ᾿Αργεῖοι [33] 
ς ’ὔ πῃ Ὁ ᾿] ,ὔ ’ὔ ς᾽ ΄“- ε 9 ὅλδλ ᾿] ΄σ 

ἡδέως ταῦτ᾽ ἀκούσαντες παρεγένοντο αὐτῷ. ὃ δ᾽ εὐθὺς ἐν τῆ 
᾿ “ ’ “- " ἢ ν “- 5 , ’ 

ἀγορᾷ παρόντων τῶν Ἀργείων καὶ τῶν Αρκάδων συνεκαλει 

τὸν δῆμον, ὡς τῆς πολιτείας ἐσομένης ἐπὶ τοῖς ἴσοις καὶ ὁμοίοις. 
5" κ Α “-- ΝῚ 4, κ.0. ς ’ὔ »“᾿ 9, 

ἐπεὶ δὲ συνῆλθον, στρατηγοὺς ἐκέλευσεν ἔλεσθαι οὕστινας αὖ- 
“ ’ « 5 ε ἴω " ’ἢ ΝῚ ΕΣ ὦ ’ 

τοῖς δοκοίη" οἱ ὃ αἱροῦνται αὐτὸν τε τὸν Εὔφρονα καὶ Ἵππό- 
κ 

δαμον καὶ Κλέανδρον καὶ ᾿Ακρίσιον καὶ Λύσανδρον. ὡς δὲ 
- 9 ὔ Α ἈΠ ΧΆ Ἁ Ἁ " ’ὔ ᾿, 

ταῦτα ἐπέπρακτο, καὶ ἐπὶ τὸ ξενικὸν καθίστησιν ᾿Αδέαν τὸν 
“- Α Ἁ , Α 

46 αὑτοῦ υἱον, Λυσιμένην τὸν πρόσθεν ἄρχοντα ἀποστήσας. καὶ [34] 
δ Ὰ ; , ᾿ , ε “ ’ 3 κ 

εὐθὺς μεν τούτων τῶν ξένων ὁ Εὔφρων πιστούς τινας εὖ ποιῶν 
9 ’ Α Ε ’ “᾽ «- ἤ 

ἐποιήσατο, καὶ ἀλλους προσελάμβανεν, οὔτε τῶν δημοσίων 

χρημάτων φειδόμενος. καὶ ὅσους δ᾽ ἐξέβαλεν 
», ΄ς΄΄ « ΄“Ἵ-Ἅ 

οὔτε τῶν ἱερῶν 
9 Α ΄“ Α “-“ ’ Ι; 5 ΄“ Α “ 

ἐπὶ λακωνισμῷ, καὶ τοῖς τούτων χρήμασιν ἐχρῆτο. καὶ τῶν 
, ᾿ ᾿ ᾿ , ἜΒΑ ᾿ » γ.η ἣ 

συναρχόντων δὲ τοὺς μὲν δόλῳ ἀπέκτεινε, τοὺς δ᾽ ἐξέβαλεν 
“ ’ ς 3 τς σι 9 , 4 φι ὔ τ 

στε πάντα ὑῷ εαὐὑτῷ ἐποιήσατο καὶ σαφῶς τύραννος ἦν. 
[χὰ Ἁ “ ᾿ ’ ο ΄ ε , Ἀ ’ Ἁ 

ὅπως δὲ ταῦτα ἐπιτρέποιεν αὐτῷ οἱ σύμμαχοι, τὰ μέν τι καὶ 
, ὃ Ν ἊΣ κ " ’ ’ 

χρήμασι διεπράττετο, τὰ ὁε καὶ, εἰ ποι στρατεύοιντο, προθύ- 
,“᾽ Ἁ Ν ’ 

μως ἔχῶν τὸ ξενικὸν συνηκολούθει. 

ὑμῖν οτη. Υ. 
πίστιν 1)... (Οὐδίοι] τὴν πίστιν. 
δώσω Ὲ.;᾿ΕΤΟΝ. Οείουὶ σώσω. 
45. ἀκούσαντες Ο.Ὁ)..1.ν, Οὐε(οτ] 

ἀκούοντες. 
ἐν τοῖς ἴσοις καὶ ὁμοίοις) ἐπὶ οοτ- 

τΊροραῦ ΝΥ εἰβκῖυιβ. συμμαχία ἐπὶ τοῖς 
ἴσοις καὶ ὁμοίοις Θϑῦὺ ὈΪ8 Βιιρτα 1 οἵ 

φειδόμενος ΟὈΤηραΓΐᾶ Ο. 3, 7 5646. 
5ΟΗΝ. 

ἐξέβαλεν) ἐξέβαλλεν Ο.Ε.. 
σύμ. ρῬτὸ ξύμ. Ὁ. 

΄ Τ᾽ ΄,ὕ 

μέν τι] μεν Υ., αποα 6588 ΠΟ μέν 
τι, Β6α μέντοι ΘΟΙΏΡΘΠΑΙΟ ΒοΙρΡί ΠΏ, 
οοηβύαϊς δχ Θοᾶβθπὶ σΟΙΏΡΘΠΕΙΟ 7, 4, 3» 
17. (Οδἴουὶ μέντοι. Οοττοχεγαΐ ὅθ ῃθ- 

13. [1 γΕΙῸ ἀθτιποογαίϊα βρη] Ποαΐιγ. ἔργιβ, Αἀνυθ δ] τοῦ δαΐθια ἀϊοΐαπι 
ΒΟΌΗΝ. ΒΘςΘρΡὶ ἐπί. »- ΟΠ Τίς Β] Τοοῖθ μαθοὶ τά. Υ'. δὰ ϑίδριι. 

αἱροῦνται ().1). ΕΝ, ἡροῦνται Ἐ. Τῆ65. ν. Τίς. εϊεὶ τοι Βοιμϊαβ. 
(ὐδίθυι ἡροῦντο. χρήμασι Ο.}.Ε.Ες Οδίοι! χρήσιμα. 

αὑτοῦ] αὐτοῦ Ὁ). 
ΠῚ κα ᾽ ΄, 

406. εὖ ποιῶν ἐποιήσατο] Τηρτγαΐᾶ 
ΤΠ] ᾿ζογαίο δ᾽ αβάθπη νϑυθὶ δοοϊα!ῦ. 
ΑῺ προσεποιήσατο 5οτϊρίθση ἔΕϊ ὃ 
5ΟΗΝ, Ψυηροπάα βυηΐ πιστοὺς ἐποι- 
ἥσατο, οὗ ΥΤοοΐς ΠΑΡ οηΐ. 

καὶ ἄλλους ἄλλους ΑἸὰ., οοΥτὶροηίο 1. 

“Οὐ δϑϑοῦ 'ρ86 ἴῃ π|θ6, ρθοπηϊα 
αἰνιάθηάα οὐπηΐϊα ΡῬϑγβοϊοθαΐῖ ἢ οαπ 
ΓΉ]]Π65 Οχίτα ὉΓΡΘΠῚ πηϊζτογοί, ᾿086 
ΟΠ ΤΠΘΙΟΘΠΔΙ5. οχὶραῦ, {πὸ Δ Ι]ππι5 
Ῥτδθᾶα οὖ ΒΡ0]115 608 Ἰοσπρ]οίαγοί 5101- 
46 σομοΠαροῖ.᾽ 5ΟΗΝ. 

ποι] [ΔΌΥ] που. ] 



9. ΕΒ ΟΑΡ ΤΡ. 420 

ΚΕΦ. 8. 
δ) Α ’ , ᾿ ω 3 ἢ ᾽ 

Οὕτω δὲ τούτων προκεχωρηκότων, καὶ τῶν τε Ἀργείων επι- 
’ ΄σ ΄ Ἁ ς Α Ὲε ’ 1" ’ 

τετειχικότων τῷ Φλιοῦντι τὸ ὑπερ τοὺ Ηραίου ρικάρανον, 
.. “- ΄ Α 

καὶ τῶν Σεικυωνίων ἐπὶ τοῖς ὁρίοις αὐτῶν τειχιζόντων τὴν Θυα- 
’ ’ 9 ,ὔ ς ’ Α .] ’ ΄“ » 

μίαν. μαᾶαλα ἐπιέζοντο οἱ Φλιάσιοι καὶ ἐσπάνιζον τῶν ἐπιτη- 
Π ω Α ’ὔ " ΄ Π ο Α κ᾿. ΄. 

δείων᾽ ὅμως δὲ διεκαρτέρουν ἐν τῇ συμμαχίᾳ. ἀλλὰ γαρ τῶν 
κ ΄ , " » ᾿᾿ “ ε 

μὲν μεγάλων πόλεων, εἰ τι καλον ἔπραξαν, ἅπαντες οἱ συγ- 
- , ᾽ Α κ κ᾿ ᾿ " Ν , Ω 

γραφεῖς μέμνηνται" ἐμοὶ δὲ δοκεῖ, καὶ εἴ τις μικρὰ πόλις οὖσα 
σ΄ , “" 

πολλὰ καὶ καλὰ ἔργα διαπέπρακται, ἔτι μᾶλλον ἄξιον εἶναι 

2 ἀποφαίνειν. Φλιάσιοι τοίνυν φίλοι μὲν ἐγένοντο Λακεδαιμο- 

[2] ἂν, 
, 5 9 “- ’ὔ χὰ ἐ ’ δ᾽ ν ἐν ἄρξον "5 ΠΡ 

νιοιῷφ, ΟΤ᾽ εκείνοι μέγιστοι ἤσαν σφαλέντων αὐτῶν εν Τῆη 5 4 

869. ; “ ; Α “ ’ .} 

Λεύκτροις μαχη. καὶ ἀποστάντων μὲν πολλῶν περιοίκων, ἀπο- 
Υ Α ’ -ι ς ᾽ »᾽ κ ι ’ Α 

στάντων δὲ πάντων τῶν εἱλώτων, ἔτι δὲ τῶν συμμάχων πλὴν 
; , ’ - “- ’ ΄ 

πάνυ ὀλίγων, ἐπιστρατευόντων δ᾽ αὐτοῖς ὡς εἰπεῖν πάντων τῶν 
Α ;; Α Α 

“Ελλήνων, πιστοὶ διέμειναν, καὶ ἔχοντες πολεμίους τοὺς δυνα- 
’ ΄ "» ᾿ , 

τωτάτους τῶν ἐν []ελοποννήσῳ ᾿Αρκάδας καὶ ᾿Αργείους ὅμως 

ἐβοήθησαν αὐτοῖς, καὶ διαβαίνειν τελευταῖοι λαχόντες εἰς ΠΠρα- 

1. ἐν τῷ Φλιοῦντι]) ἴῃ αἸοπο ΡὨ]1ᾶ- 
ΒΙοσαση Μουιβ Ἰηἰορργοίαίασ. 5ΟΌΗΝ, 
516 5.4.011. Ηἰς [ἀτηθη (6]Θ πατὴ νἹ]66- 
τ ἐν, ταῦ ΘΡῸ ἔδοθγατῃ δηΐθ ΠΟ τθθυτη. 

τὸ οπι. 1). 
Τρικάρανον Οὐ. Ὁ. ἢ. ΕᾺ1Ὸ. Οὐδίου] 

Τρίκρανον, αἴ ΑἸά. 1ηἴτα 8. 5. οἴ, Ὁ] 
Τρικρανείου Ἐ᾿.. τι οἴ 12. ““ δίορμα- 
πιι5 ΒγΖ., Τρικάρανον, φρούριον τῆς 
Φλιασίας. 1)οτποβίμθπθβ Οτδῖ. ῥ͵Ὸ 
ΜῈ ΈρΆ]ΟΡΟΙ]. ἀϊοία ΟἸνΙΡ 8615 τού, 4. 
Ρ. 2οὅ. 6α. ΒεΙΒκ. αἱῦ ΠΟΘ ἀμ 108 
ψο 586 τοϑαςιθγο ῬΉ]1α5115 τὸ Τρικά- 
ρανον, ὉὌὉῚ 5οΠο]Ἰαδύθβ σα ϊοὶβ Βαᾶναᾶ- 
ΤΊΟΙ Ῥ. 57. δα τηοῃθῦ : φρούριόν ἐστι 
τῆς ᾿Αργείας οὕτω καλούμενον, Ρ]8Π6 
πα ΗδΓροογαίοη ἴῃ ἢ. ν. (ὑθίθγιη 
ἀθαϊς πος ΧΘΠΟΡΠΟΠ ΔΗΪΠΊΟ 510 ἴῃ 
ΤΔΟΘἸδο ΠΟ ἢΪΟ8 ῬΓΟΡΘΏΒΟ δζ ΔΙΠΟΥ ν]- 
ΟἸΠ]86, τὖ αἰδοῖα ΑΓ ΔΥΙΙΠῚ ὉΓΌΙΌΙῚ 
ΔΟΟΌΓαΙ 5 οὐ σοριοϑῖαβ δπδισαγοῖ 
Πυδπὶ ἴπ ΤΟΡτι5. τη] ΟΥΊθτι5. ὑγ Δ 6615 
ἴλοθσθ βο]οίύ. ἘΧχβιο θηΐτη τηυ]ζαίιι8 
80 ΑΥΠΘΠΙθηβιθτιΒ Ῥσορίου βύπαϊαση 
ἴῃ 1 ΔοΘαςοοη]ο5 (ν] 6 ΠΙΟρ ΘΠ 2, 
52. οἵ Ῥαυβδηϊάτη 5, 6.) 566π ἔογία- 
ὨΔΙΌΓΗ ΒῈΔΙΙΠῚ Ηχὶΐ ἴῃ ΠΡ 6 ΟΠ] πηΐο, 
Ὁ ΌΔΙΩ ἘΠ αθτς γήπαα τοβϑίδσγανγαηΐ, 
Ἰυχία ΟἸγτηρίδιη. Απᾶραᾶβ. 5. 6. 4.᾿ ἐν ΘΗΝ, ΤΩΡ Ὁ 83 

ἐσπάνιζον (Οὐ. Ὁ. ἢ. Ε.1.. Οὐίουϊ 
ἐσπανίζοντο. ““ὅ6α ἰηἶὰ 8. τό. 51]- 
ΤῊ ΠΟΥ σπανιζόμενοι. ἴῃ Θδαάεδηῃ ἰᾶ- 
ΤΏΘ ΤῸ ἰηΐτα ο. 3, 1. πάντων σπανί- 
ζοντες Ἰεριαγ. Δοῦναμη ἸοριαΣ 6 
ὙΠΟ 12: ὁ. ΤΠΙΟΤ Το 4 Εἰ ΖΕ: 
ἈΠΑΡΆΒ, 2}. 2. 112. ΟὙΤΟΡ 2. 2:...18. 
8, 6, 23. 51π6 ναγϊθίαΐθ. σπανιζόμενοι 
ἜΠΠΟΥΠ.- ὃ, 2. τὸ. ΒΟῊΝ: 

ἀλλὰ γὰρ] Ἦος Ββεοοπηάαϊη οἀραΐ 
αἸρΡΥΘαΙΓΙΣ ἃ 56116 ΤΟΥ 86 απ 68 
ῬὨ]ΙΔΒΙΟΙΠΙ ; οὗ 165 δὴ δηΐθ 46- 
Βουρίφο πῆς 1ΐα ταρϑίπηϊαν αὖ ΡὨ]1ὰ- 
ΒΙΟΓΠΠ ΤΠΆΧΙΠΘ. Γαΐ Ὠαρθαΐαγ, οἵ, 
186. ΘΟΥΙ ἴῃ ΘΘΥΘΠΠΙθΒ ΠῚΒ ΤΘΌτι8 
Ραᾶγίββ Γπουϊηΐ, οχροπαῖαν. ΜΟ ΒΤ, 
Μαηιϊξοβίαστη οὔϊαηη οχ ἤδς αἸΡΎΘΘΒΙΟΠΘ 
ΧΟΠΟΡΠΟΙ 8 τη [Δοραθοιηοη]ο8. 8[1- 
αἴατη θὲ. 5ΟΗΝ, 

μικρὰ πόλις] ϑιαρτα 5» 3, 16 : Πόλει 
πλέον πεντακισχιλίων ἀνδρῶν. “δ 
ῬΓΟΌΔΌΙΥ πηθ8 8 Β7η8}} 1ὴ ᾿ηΠἤπθηοθ 
δΔηα ννεῖρΐ.᾽ ΟἸϊηΐοη. ΚΕ. Η. νοὶ]. 2, 
Ρ. 514. ἃ. 64. ἰοτῖ. 

2. ᾿Αρκάδας καὶ ᾿Αργείους (.}).Ε. 
ΕΝ, ὐὐδίεοι ᾿Αργείους καὶ ᾿Αρκάδας. 
ΟΌΣ ἢ 41. 

λαχόντες εἰς ΠΙρασιὰς] εἰς Πρασιὰς 
λαχόντες ἘΝ... “Οὐ 118 5015 ἴἴὰ 
σΘοΙαΙββθῦ, τὸ βοοϊου πὶ Ὁ]ΌΠῚϊ νΘΥΒΒ 



480 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒΚ ΗΙΞΤ. 68. Α.6. 

σιὰς τῶν συμβοηθησάντων, ἦσαν δ᾽ οὗτοι Κορίνθιοι, ᾿Ἐπιδαύ- 

3 ριοι, Τροιζήνιοι, ᾿Ἑρμιονεῖς, “Αλιεῖς, Σικυώνιοι καὶ Πελληνεῖς, [3] 

οὐ γάρ πω τότε ἀφέστασαν, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐπεὶ ὁ ξεναγὸς τοὺς 

προδιαβεβῶτας λαβὼν ἀπολιπὼν αὐτοὺς ᾧχετο, οὐδ᾽ ὡς ἀπε- 

στράφησαν, ἀλλ᾽ ἡγεμόνα μισθωσάμενοι ἐκ ΠΡρασιῶν, ὄντων 

τῶν πολεμίων περὶ ᾿Αμύκλας, ὅπως ἐδύναντο διαδύντες εἰς 

Σπάρτην ἀφίκοντο. καὶ μὴν οἱ Λακεδαιμόνιοι ἄλλως τε ἐτί- 

ἄμων αὐτοὺς καὶ βοῦν ἕένια ἔπεμψαν. ἐπεὶ δ᾽ ἀναχωρησάντων 

τῶν πολεμίων ἐκ τῆς Λακεδαίμονος οἱ ᾿Αργεῖοι ὀργιζόμενοι 

τῇ τῶν Φλιασίων περὶ τοὺς Λακεδαιμονίους προθυμίᾳ ἐνέβαλον 

[4] 

ὃ ν 9 ν Φ “- κ . ΄, Ἐΐ’ΤοΝ δὴ δ᾽ 
πανδημεὶ εἰς τὸν Φλιοῦντα καὶ τὴν χώραν αὐτῶν εὐήουν, οὐ 
ε ἷν ΧΝ ἉἍ Ἁ ’ “ 'Ὲν 

ὡς ὑφίεντο, ἀλλὰ καὶ ἐπεὶ ἀπεχώρουν φθείραντες ὅσα ἐδύναντο, | 
’ὔ “ “- Ψ ’ Ψ “- εὖ 

ἐπεξελθόντες οἱ τῶν Φλιασίων ἱππεῖς ἐπηκολούθουν αὐτοῖς, καὶ 
" Ἷ “- 2 - ε ’ ς ’ Α 
ὀπισθοφυλακούντων τοῖς ᾿Αργείοις τῶν ἱππέων ἁπαντων καὶ 

’ “ 2 ᾽ Α ’ 9 ’ ’ «ς ’ 

λόχων τῶν μετ᾽ αὐτοὺς τεταγμένων, ἐπιθέμενοι τούτοις ἑξή-- 
» ΔΙΣ τ ἢ ἢ ἢ , ᾿ 4 νον 

κοντα ὄντες ἐτρέψαντο πάντας τοὺς ὀπισθοφύλακας" καὶ ἀπέ- 
Ἁ “- ’ ’ » « ’ 

κτειναν μὲν ὀλίγους αὐτῶν, τρόπαιον μέντοι ἐστήσαντο ὁρών- 
ΚΑΣν. 5 ἢ ἄν ’ «ἱ . , “2 , 

τῶν τῶν ᾿Αργείων οὐδὲν διαφέρον ἢ εἰ παντας απεκτονεσαν 

αὐτούς. 
5 σ' Ὡ ) ’ : Α κ ς ,ὔ Ω ,ὔ Ν 

γ: 5 Αὖθις δὲ Λακεδαιμόνιοι μὲν καὶ οἱ σύμμαχοι ἐφρούρουν τὸ [5] 

Ὄνειον, Θηβαῖοι δὲ προσήεσαν ὡς ὑπερβησόμενοι. πορευομέ- ῬυσΊ ὰ ΓΝ 
νων δὲ διὰ Νεμέας τῶν ᾿Αρκάδων καὶ ᾿Ηλείων, ὅπως συμμίξαιεν 

τοῖς Θηβαίοις, προσήνεγκαν μὲν λόγον τῶν Φλιασίων φυγάδες 

Ῥγαβῖδβ ὑγδηβισθηῦ. ῬΊδβὶθο ἸΟΟ5 τπηᾶ- 
τἰδτηι8 Γιδοοηῖοοα ἀραα μονα. 2, 
5Βό. Αρυᾶ Ῥαιιβαηίδιη 3, 24. 50 1101- 
ἴα Βρασιαί.᾽" 50ΗΝ. 

Τροιζήνιοι] Τριζήνιοι 1). 
τότε] [ΛΌΓΙ ποτε. 
8. ἐπεστράφησαν] ἤος βεηβα ἀρπᾶ 

ΧΟΠορΠοηΐθιη 4}101 ΠΟῚ ὙΘΡΘΙῚ ; στιν 
ἔογίαββθ ἀπεστράφησαν Ἰεροπάᾳπη 6ϑύ, 
πο ᾿Ιρϑη ἤππηῸ 6 1). Βϑοθρὶ. 
ΟΗΝ, 
᾿Αμύκλας] ΜΙα6 βυρτᾶ 6, 5», 20. 

5ΟΗΝ. 
4. ἐνέβαλον 1)... (ὐδίοτι ἐνέβαλ- 

λον. 
ὑφίεντο] ἠφίεντο Α. ΔΙΑ, 
λόχων 6α. ἴἴΘρΠδηϊ. [τ] λόχους. 
τούτοις--ὄντες (.).Ε..1.. τούτους 

-τ- ὄντες Ε, (Οὐδίοι] τούτους---ὄντας. 
πάντας οἵη. 1). 

ὀπισθοφύλακας 1). (Οὐεἰετ! ὄπισθεν 
φύλακας. 

5. ὑπερβησὄμενοι] ὕὍϊ, τηοπίς Ο- 
ΠΘΙΟ Ῥτϑοίουιΐο, ΡΘῚ ΒῈρΡθυοσα ἰοοᾶ ἴῃ 
ΤΘρΡΊΟΠΘιη (ὐΟΥΙ Πἰ ϊδοδιὴ ροπϑίγαγθηῦ, 
ψιαθ βαρτὰ 6, 5, 42. ΒΟῊΝ. 

᾿Αρκάδων καὶ ᾿Ηλείων .ῈΚΕΙΥ., 
(ὐείουὶ ᾿Ηλείων καὶ ᾿Αρκάδων. 

λόγον τῶν ΕΝ. (ὑεἴειὶ λεγόντων. 
Οὐοτγθχογαῖ Ἰαῖὰ ϑίθρῃ. οχ ““νϑί. 6χ- 
ΘΙ ΡΥ ιι5,᾽ Ἰἀθπηαπθ νἱαχη ποῖδᾶ- 
νογαΐ ΜαγκΙαπάτβ δὰ Τ γβίατη Ρ. 692. 
εα. Βοῖβικ. δῦ Βοῃποιά. οἰξαΐαβ, αὶ 
Δάα!ῦ : ““ΤΆΡΙα πὴ τϑ]ααϊς ΧΘΠΟΡΠΟΙ 
Δα ΠΟ πδπ 886 ΘΟΉνΘΥΘΥ]ηῦ ΘΧΒΙ]68, 
ΤΠΘΡάπΟΒ. ἂῃ βοοῖοϑὲ Νβὸ δρραγδὶ 
Β8 {15 τηδηϊΐοϑίο ἡ] δὰ ἴῃ ἰη516115 
Βα Βθαθγιηΐ δα ἀγοὶβ πηστοβ. Ὑιάθη- 
ὑπ ἰδιηθῃ ᾿ρ81 ΓΘ ΔΗ ἰη 6]]]ρ1.᾿ 



468. ΒΕΒΌ ΝΒ ΘΆΑΡ: 41: 491 

«ς ΄“- - ΄ 

ὡς εἰ ἐθελήσειαν ἐπιφανῆναι μόνον σφίσι, λάβοιεν ἂν Φλιοῦν- 
ἢ ι δὰ ΝᾺ ’ ᾿Ξ κ - ἢ ὁ 46, 

τα᾽ ἐπεὶ δὲ ταῦτα συνωμολογήθη, τῆς νυκτὸς ὑπεκαθίζοντο ὑπ 
᾿] ΄΄ ἴω. , ἊΝ ν "»᾿ “΄ (ὃ Α ΧᾺλ ΕῚ 

αὐτῷ τῷ τείχει κλίμακας ἔχοντες οἵ τε φυγαὸόες καὶ ἄλλοι μετ 
δ ῶ - ᾽ ’ " Α κ - ᾿ 4 δ ὧν - ᾿ “- 

αὐτῶν ὡς ἐξακόσιοι. ἐπεὶ δὲ οἱ μὲν σκοποὶ ἐσήμαινον ἀπὸ τοῦ 
΄ ς ’ 9 7 ε Ἁ ’ Ἁ ’ 

ρικαράνου ὡς πολεμίων ἐπιόντων, ἡ δὲ πόλις προς τούτους 
ν᾿ ΄σ κυ “- 

τὸν νοῦν εἶχεν, ἐν δὴ τούτῳ οἱ προδιδόντες ἐσήμαινον τοῖς ὑπο- 

6 καθημένοις ἀναβαίνειν. οἱ δ᾽ ἀναβάντες καὶ λαβόντες τῶν [6] 
“ Ν “ ΕΩ 8), κ ς ΄ ΚΙ 

φρουρῶν τὰ ὅπλα ερημα, ἐδίωκον τοὺς ἡμεροφύλακας ὄντας 
’ ψῳ ὌΝ 

δέκα ἀφ᾽ ἑκάστης δὲ τῆς πεμπάδὸος εἷς ἡμεροφύλαξ κατελεί- 
Ἔ ν ὦ ΕΣ: , 5. ἰαΐῇ " ι 

πετο᾽ καὶ ἕνα μὲν ἔτι καθεύδοντα ἀπέκτειναν, ἄλλον δὲ κατα- 
Ά ΄σ Ἁ “- 

φυγόντα πρὸς το Ἥραιον. φυγῆ δ᾽ ἐξαλλομένων κατὰ τοῦ 

ἀναμφι- 

κραυγῆς [7] 
πρῶτον 

’ ἴω Ε Ἁ » ς “ ω ς ’ 

τείχους τοῦ εἰς τὸ ἄστυ ὁρῶντος τῶν ἡμεροφυλαάκων, 
, Ἂν Ἐν Ὁ ’ ᾿ ς ᾿ ᾽ κ " 

7 σβητήτως εἶχον οἱ ἀναβᾶντες τὴν ἀκρόπολιν. ἐπεὶ δὲ 
- Ἁ Α 

εἰς τὴν πόλιν ἀφικομένης ἐβοήθουν οἱ πολῖται, τὸ μὲν 
9 ’ Ε] ΄΄ ς ’ ς ’ 9 ’ ᾽ ΄ 

ἐπεξελθόντες εκ τῆς ἀκροπόλεως οἱ πολέμιοι ἐμάχοντο εν τῷ 
’ “ ᾿] Α »ἅ “ τ Ὅς 

πρόσθεν τῶν εἰς τήν πόλιν φερουσῶν πυλῶν" ἔπειτα πολιορ- 
’ ε ἈΝ “-. ’, 9 ’;’; ’ Ν Α 

κούμενοι ὑπὸ τῶν προσβοηθούντων ἐχώρουν πάλιν πρὸς τὴν 
’ὔ Α “- “- Ἁ Ω 

ἀκρόπολιν" οἱ δὲ πολῖται συνεισπίπτουσιν αὐτοῖς. τὸ μὲν οὖν 
΄“ Ἁ 9 , “-“ 

μέσον τῆς ἀκροπόλεως εὐθὺς ἔρημον ἐγένετο" ἐπὶ δὲ τὸ τεῖχος 

ἐθελήσειαν 1). (ὐδἴοι! θελήσειαν. 
ὑπεκαθίζοντο] ὑπεκάθιζον Υ. 
τῷ τείχει} δ ᾿ρ8ἃ ἃγοθ 56 δοῖῸ- 

ΡΟ]. 5ΟΗΝ, 
ἀπὸ τοῦ Τρικαράνου] ΟὈὐτηπιᾶ ροβί 

ΠΟΙΊΘΗ Οδβί6}}1 βιιβίθ]} οὐ ροβί ἐσή- 
μαινον ῬΟΒιΪ, Π6 ἸΘοΐου [αϊβιιβ 60 ἃ 
ΒΘη811 ΔΌΘΙΤαγοῖ, ΑΥΡΊΝΙ 5801]1οοὗ, 4] 
σαβίθ! ] τα πος 1081 ὉΓΡῚ ΡὨ]Ι ΒΊΟΥ ΠῚ 
ἸΤΏΤΩ]ΠΘῊ5 ἰΘηΘὈαηΐ, (ν146 Βαρτὰ ὁ. 1.) 
ΘΟΙΏΓΠΤΙΠΙ ΘΟΠΒ1110 οαπὶ ΓΘ ΌΔΠ15 ΥΘῚὴ 
εὖ Θρρυρπαῦοποιη πᾶπο ΘΧβθαθθθδη- 
ἴὰγ. Ηοβ ᾿ρΊὰν βρθου]αΐογοβ δάνο- 
ΠΙΓΘ τηοπθηΐ ἃ ΠὙΙΟΔΤΔΠΟ ; ΠΙΒ6118 1η- 
τθη{1 ῬΉ]1Δ511 1Π511ὰ5 510 ἀύοθ Ἰαίθη- 
[65 ΠΟ δΔηϊηδανουίθραπί. Ηϊπηο 58Ὀ- 
ἴζο ΑΥΡΊΝΙ οὐτῃ Ατοδαϊθιβ Ἰηΐτα ᾧ. 8. 
ὉΣΡΘῚ οἰτουμηδηΐ οἵ ΤΠ1ῸΒ ὉΓΟΙΒ 
ΡῬευοαϊαηΐ, ἄὰτη ΓΘ ΡΔΠΙ ἰηΐι8. ἴῃ 
8106 Ραρπδηΐ. 'ΓΑπηθη Ν᾽ οἰδεῖ 8, 64185- 
ὉΠΠΟΙΟΠ6 δηίίαιια το]]οΐα, νου ῦ : Οὐ) 
δροοιίαίογος βίσηιην αἀαγοηξ 6 'Γρῖοα- 
γαηο. ὅΟΗΝ,. 

πρὸς τούτους τὸν νοῦν εἶχεν .Υ͂. 
τὸν νοῦν πρὸς τούτους εἶχεν Ἐ. τὸν 
νοῦν πρὸς τούτοις εἶχε Ε. (ὑεἴοΓ] τὸν 
νοῦν εἶχε πρὸς τούτοις. Ὀπήαβαμο 

ΘΟΠΒΕΓΙΙΟΙΠΟΠ]Β ΘΧΘΠΊΡΪΔ ν. ἴῃ ΘΡΉΔΗΙ 
ΤΏΒ8. ν. Νόος, Ρ. τΡό2 (Ὁ. 

ἐν δὴ ΤιΘοποϊανια8Β. [ΌΤ] ἐν δέ. 
Οοηΐ. 5. 8. 

6. πεμπάδος 1)... οογτοοΐαβ, Ε.1ῸΥ. 
(ὐδἴθυὶ πεμπτάδος. Υ΄. ϑίεορῃ. 1Τη68. ν. 
Πεμπάς. 
Ἥραιον] [ΔΌτὶ Ἡραῖον, αἴ τι. Υ. 

δα 4, 5; 5. 
ἐξαλλομένων] Τ[π06]]Π|ρ6 ΟἸηΠϊ στη 

ῬΙΘΟΒΙ ἸΔΊΟΥ ΙΗ. Τη]]]ὔτιΠ, ΙΟΥΤΙΠ πτι- 
ΤΊΘΤΊΙΒ οταΐῦ αὐϊπαπαρϊηΐα. ΗΝ, 

κατὰ τοῦ Κ.1.Ν΄., κατὰ τούτου 1). ΕἸ. 
(ὐδίθυϊ ἀπὸ τοῦ. 

τοῦ εἰς τὸ ἄστυ 1). τοῦ εἰς τὸ ἄστυον 
Ἐὰ. Οδίβθεὶ εἰς τὸ ἄστυ. 

ὁρῶντος [111 ὁρώντων. 
7. εἰς τὴν πόλιν ἀφικομένης 1)... Ε΄ 

1.ν. (Οεἴουὶ γενομένης εἰς τὴν πόλιν. 
ἐπεξελθόντες 1). ΕΝ, Οὐδίει! ἐξελ- 

θόντες. . 
πολέμιοι] πολῖται Υ. 
οἱ δὲ πολῖται] [ΛΌΥῚ] οἱ δὲ ὁπλῖται 

ψΕ] οἱ δ᾽ ὁπλῖται. 
μέσον τῆς] Μοτιιβ φυθουϊῦ ἃΠ δΓθᾶ, 

Βρδίπιπη Τα] ΠΙΠΘΗΓ15. 1ΠΟ] αϑττη 1ηἴ6]- 
Πραΐαγ. ΜΙΠῚ βραΐϊ πη ΟΠ ᾿πίρυ 
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7] Ἁ ΕΣ 

καὶ τοὺς πύργους ἀναβάντες οἱ πολέμιοι ἔπαιον καὶ ἔβαλλον 
Α ΄ [2 Α ’ ΕῚ ᾿, Α Ἀ Ἀ Ε] Α Ὶ σι 

τοὺς ἔνδον: οἱ δὲ χαμόθεν ἠμύνοντο καὶ κατὰ τὰς ἐπὶ τὸ τεῖχος 
Α ΄ 2 Α ἷἦὕἬ 

8 φερούσας κλίμακας προσεμάχοντο. ἐπεὶ δὲ τῶν ἔνθεν καὶ ἐν- [ὃ 
- ς ’ὔ Α 9 ’ 

θεν πύργων ἐκράτησάν τινων οἱ πολῖται, ὁμόσε δὴ ἐχώρουν 
ς ’ὔ - 3 ’ ς δὲ }θ 7 ς Ε] 9 “- 

ἀπονενοημένως τοῖς ἀναβεβηκόσιν. οἱ ὃὲ ὠθούμενοι ὑπ αὐτῶν 
σι ΄ Α , “Ὁ ἃ τὰν Ὗ “ ς δὲ ΄, 

τὴ τόλμη τε καὶ μαχῆή εἰς ἔλαττον συνειλοῦντο. εν ὁεὲ τούτῳ 
΄ς. ΄ ’ ἊΝ ᾿ ιἶ ’; 

τῷ καιρῷ οἱ μὲν ᾿Αρκάδες καὶ οἱ ᾿Αργεῖοι περὶ τὴν πόλιν 
ς ΄- Α ᾿ Α Ἁ » '-: ς ’ὔ ὃ ’ 

εκυκλοῦντο. καὶ κατὰ κεφαλὴν τὸ τεῖχος τῆς ἀκροπόλεως οιω- 
ι Ἧ - Α 

ρυττον᾽ τῶν δὲ ἔνδοθεν οἱ μὲν ἐπὶ τὸ τεῖχος, οἱ δὲ καὶ ἔξωθεν 
ΕΣ ᾿Ὶ ’ ᾿] ΑΥ “- Ἷ »᾽ἤ ᾽ « δὲ 

ἔτι ἐπαναβαίνοντας, ἐπὶ ταῖς κλίμαξιν ὄντας, ἔπαιον, οἱ ὃὲ 
“-- Α 9 ᾿ 

πρὸς τοὺς ἐπαναβεβηκότας αὐτῶν ἐπὶ τοὺς πύργους ἐμάχοντο, 
“-Ἤ “- - “. Α 

καὶ πῦρ εὑρόντες ἐν ταῖς σκηναῖς ὑφῆπτον αὐτοὺς, προσφο- 
΄ “ ’ Ἁ σ “ " ’ 

ροῦντες τῶν δραγμάτων ἃ ἔτυχον ἐξ αὐτῆς τῆς ἀκροπόλεως 
’ "5 ΄“ ᾿Ὶ « Α ς ᾿ ΄-“-Ἅ᾿ ’ὔ Α ᾿ 

τεθερισμένα. ἐνταῦθα δὴ οἱ μὲν ἀπὸ τῶν πύργων τὴν φλόγα 
- “ 3 “ὄ ο “ἍΡ 

φοβούμενοι ἐξήλλοντο, οἱ δὲ ἐπὶ τῶν τειχῶν ὑπὸ τῶν ἀνδρῶν 
ἊἉ ς᾽ ’ὔ ο Α δὲ ο΄ ΕΥ ε ’ ἢ δ) 

οπαιόμενοι ἐξέπιπτον. ἐπεὶ ἅπαξ ἤρξαντο ὑπείκειν, ταχὺ θη [9] 
΄“- δι τῷ ’ Ε : “ ’ ᾿ ’ ὅλ λ Α 

πᾶσα ἡ ἀκρόπολις ἔρημος τῶν πολεμίων ἐγεγένητο. εὐθὺς δὲ 

ΓΒ Ροτίαβ οὖ ΔΟΥΌΡΟΙη τηθάϊαπι 
ΒΡ: ΠΑ] νἱάοίαγ. ΘΟΗΝ. Ατϑδῖι 
τοῦ ἃΥοἾδ, 58 018. ΔΙΏΡ]8ΠῚ, τι ὁχ Ραι- 
Β8 18 ΘΟ ΠΟΒΟΘΙΘ δε δυν τι κοὰ 
“τὸ τεῖχος καὶ τοὺς ἢ τοὺς 

πύργους καὶ τὸ τεῖχος 
8. ὁμόσε δὴ] ὁμόσε δὲ Β. 
καὶ μάχῃ Ο.Ὁ.Ε.Ε1.ν. Οίοεϊ καὶ 

τῇ μάχῃ. : 
κατὰ κεφαλὴν) Μοτγτι5 ᾿πίουργθίδίαῦ 

αἰοδι 67, ἴηι. δ: ρΟΥΊΟΥ 6 ἴοοο.; οοπἢίθίατ 
τδιηθῃ ἸοουπῚ Πης 5101] ΟὈΒΟΌΓΙΟΥΘΙΠ 
6586. δοΟΠσοῦ πὖ βιύατη Ἰοσογαχση ὈΘ6Π6 
ΠΟΒΟΔΠΊΙ5, ΠΟΘ ΘΥ ΘΟΙΠΡΑΓΔΉ 8 6ϑὲ 
ΔΙΓΟΙ Ἰοσυβ ᾿ηἴτα ὃ. 11, ΘΧ 400 δἃρρᾶ- 
τοῦ ἃ Ίσγομθ Δαν θη! ΗΠ] ΤΥ ΟΑΥΔΏΤΙΠ, 
Ατρινοσιτη Θδβίθ] ]ατη, ἴῃ βαϊΐο τϑρὶο- 
ΠΪΒ8. ΙΟΟῸ {1886 οὖ ἃγοὶ ἔθγθ ῬἢΠ]δβιο- 
ΤᾺ ΠῚ ΟΡΡοϑβιὕαπ ; ἢΐης ἀοβοθηβιιβ απ- 
σοθαῦ ἴῃ σαηρατη, ἈὉῚ Ἡραῖον ροϑὶ- 
ἴὰπὶ οταῖ. ΑΟΙΌΡΟΙΒ ἴῃ δα Ποσο το- 
ΘΊΟΠΪΒ. Ρᾶῖίθ γαῖ, εὖ ἤδῆς ψϑύϑιιβ α]- 
Τϑοΐδο ογαηΐῦ ροσΐδθ υγ0]18, απο οτὶη- 
πὶ ἀποοραηί. Ηδβ, αὖ ΔΟΓΌΡΟ]] 
γΘΩΙΘΗ 15 ΟΟΟΟΓΤΘΠΐ6Β, ποιηϊηδὺ ἢϊς 
Χοπορμοη τὰς εἰς τὴν πόλιν φερούσας 
πύλας. ἴῃ οαϊΐα ΤΘρΊΟΠΪΒ. ρΡαγίθ, τὉὉ] 
ΔΟΓΙΌΡΟ]ΙΒ δγαῦ, ΘΙΟΥ ΟΠ οἱ ῬΘ]]ΘΠΘΉΒ685 
ΓΟἸΙΠ] ΘΔ Σ 8. 11, π6 ῬὨ]ΑΒ1 ἰῃ- 
του, ἀππὶ ΓΘ ΌΔΠΙ ἴῃ σαΙροῸ δηίθ 
Ηδγϑιπι Το ἀρθρδηΐ, ἃ δ] ίοτα ραγίθ 

ὉΓΡῚΒ ΟἸΤΟυΤη ΘἸθηΐθβ οἵ ΔΟΙΌΡΟΙΙΠ 
ΓΥΔΏΒΘη65. 6. ΒΡΘΙΟΤΘ 060 ῬΒΕΡα- 
ΠῸ5. ΟΡΡᾳρ δΥθηΐ (κατὰ κεφαλὴν αὐ- 
τῶν γένοιντο ὑπὲρ τοῦ Ἡραίου). Η]8 
1ζα ΘΧΡΙ]ΙΟαΙ15, οἷασγα οτηπῖα ᾿θοίΐουιθιιβ 
6588 Ραΐανοσιη. 5ΟΗΝ, 

τῶν δὲ ἔνδοθεν) Τς6]]1σ6 ῬὮΠ]ΙΔΒΙΟΒ ; 
δαογαηΐ βηῖτῃ οὐ ΓΘ Όδηι. ΒΟῊΝ, 

οἱ μὲν] οἱ Ε΄. 
ἐπὶ τὸ τεῖχος] τοὺς ἐπὶ τοῦ τείχους 

ΤΘΟΠΟ]ανιαβ, τῦῷ ΒΘ, οἱ ἐπὶ τῶν 
τειχῶν. Οἱ δὲ ἄἀε]εραί Το τδθιιβ. 
ΘΟ ΘΙ θγ8. τηϑ]θθαΐ οἱ δὲ τοὺς ἔξω- 
θεν ἀναβαίνοντας καὶ ἔτι ἐπὶ ταῖς κλί- 
μαξιν ὄντας. 

ἔξωθεν ἔτι 1)... ἔξωθεν, τιῖ ν]α6-- 
ἰὰγ, ΕΠ. (Οὐδίοιι ἔτι ἔξωθεν. 

ἐπαναβεβηκότας ἀναβεβηκότας 10.Υ. 
το τϑοθρίο θα θη] σουγθοῦϊο νἹθαίαν 
Δα ΒΘ ηαα ργθθοθ θη] ἐπαναβαίνοντας. 

9. ἤρξαντο! ἤρξατο Ἐ. 
εὐθὺς δὲ] ὙἸΠοβάτα Ἰοοἱ ἱπίογραπο- 

ὉἸΟΠ ΘΠ πητιΐαν!, 10 ΟἸΑυ ον βθηΐθηΐία 
οβϑϑῖ. Ροβί ἐγεγένητο ρΡιιποίπιτη ΡΥῸ 
σοπητηδίθ ροϑι!. 6 η48 πονὰ Ἰποῖρὶξ 
ΟΥ̓ΑΙΙΟ, χὰ βρη! Ποαῖαγ Ῥ]ἸΑΒΊ στα τα 
θα ϊθ8. ῬΓΟΙΤΡΙ588, απ 18. οοη- 
ΒρΡθοῦβ Πποβίθβ δῃΐθ ΓΌΘΠῚ Οἶγοᾶ τηιι- 
ΤῸΒ Δ͵ΓΟΙΒ Οὐοπραΐοβ δαδἤιρίββθ. [αιδασ 
Ραποίπιη ρμοβί ἐξήλαυνον οΓαΐ (0116 Π- 
ἄστη. 5ΟΗΝ, 
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μι Φ' ἡ 3» ὁ ᾿ ε ν ’ δό . ᾿ 5 ’ 
καὶ οἱ ἱππεῖς ἐξήλαυνον οἱ δὲ πολέμιοι ἰδόντες αὐτοὺς ἀπεχώ- 

’ κ Α Α φι “ἢ Α 

ρουν, καταλιπόντες τὰς τε κλίμακας καὶ τοὺς νεκροὺς, ἐνίους δὲ 
κ - ᾿ ’ " , δὲ “ ΄ ο 

καὶ ζῶντας ἀποκεχωλευμένους. ἀπέθανον ὃὁεὲ τῶν πολεμίων οἵ 
’ ᾿] 9 ’ ἢ 

τε ἔνδον μαχόμενοι καὶ οἱ ἐξαλλόμενοι οὐκ ἐλάττους τῶν 
" ’ ΕΣ Α ’ “ς΄ ᾿] Α ΄ ’ Α 

ὀγδοήκοντα. ἔνθα δὴ θεάσασθαι παρῆν επί τῆς σωτηρίας τοὺς 
Α Α »-ς -" 

μὲν ἄνδρας δεξιουμένους ἀλλήλους, τὰς δὲ γυναῖκας πιεῖν τε 
΄σ , ν Α ;ὔ 

φερούσας καὶ ἅμα χαρᾷ δακρυούσας" πάντας δὲ τοὺς παροντας 
- 3 

τότε γε τῷ ὄντι κλαυσίγελως εἶχεν. 
΄- Ἁ ΄“- 

ΙΟ ᾿Ενέβαλον δὲ καὶ τῷ ὑστέρῳ ἔτει εἰς τὸν Φλιοῦντα οἵ τε [107 4.0. 
“ “ ἢ Ω ΄“ σ- 326 . 

᾿Αργεῖοι καὶ οἱ ᾿Αρκάδες ἅπαντες. αἴτιον δ᾽ ἣν τοῦ ἐπικεῖσθαι ε 
9 Α πὰ ὦ - , “ “, « 5" ’ ᾿] “-“ “ 

αὐτοὺς ἀεὶ τοῖς Φλιασίοις ὅτι ἅμα μὲν ὠργίζοντο αὐτοῖς, ἅμα 
ΝΜ Ἂ“ΨΦ ’ ον Α ᾿] 9 ͵ κυ ὌΠ ἢ κ Α 9 Ἁ “- 

δὲ ἐν μέσῳ εἶχον, καὶ εν ἐλπίδι ἦσαν ἀεὶ διὰ τὴν ἀπορίαν τῶν 
» ’ ; 9 ’ὔ «ς “3 ς - Ὶ ε ᾿] ’ 

ἐπιτηδείων παραστήσεσθαι αὐτούς. οἱ δ᾽ ἱππεῖς καὶ οἱ ἐπί- 
“ ’ 8 ’ὔ ΄- ΕῚ -΄Ρ " ἣν ΄᾿ ’ 

λεκτοι τῶν Φλιασίων καὶ ἐν ταύτη τῆ ἐμβολῆ ἐπι τῇ διαβάσει 
΄. “ Α - ΄ .-. 

τοῦ ποταμοῦ ἐπιτίθενται σὺν τοῖς παροῦσι τῶν ᾿Αθηναίων 
“- ’ πρὸς Ἁ Ἁ 

ἱππεῦσι" καὶ κρατήσαντες ἐποίησαν τοὺς πολεμίους τὸ λοιπὸν 
“ ε ; ἜΓχ Ν, Ν ς ἰ ς “- “ τ ᾿ς , 

τῆς ἡμέρας ἐπὶ τὰς ἀκρωρείας ὑποχωρεῖν, ὥσπερ ἀπὸ φιλίου 
΄' ΄ι΄ ΄ς. ’ ’ Α 

καρποῦ τοῦ ἐν τῷ πεδίῳ φυλαττομένους μὴ καταπατήσειαν. 
“" Ἁ “κ“ “΄“" 

11. Αὖθις δέ ποτε ἐστράτευσεν εἰς τὸν Φλιοῦντα ὃ ἐν τῷ Σι- [τι] 
΄ Ε - 2 “ 3 Ἁ 4 ᾿ ε 

κυῶνι ἄρχων Θηβαῖος, ἄγων οὕς τε αὐτὸς εἶχε φρουροὺς καὶ 

Σικυωνίους καὶ [᾿ελληνέας" ἤδη γὰρ τότε ἠκολούθουν τοῖς Θη- 

ἐξαλλόμενοι ὨοῦτοοιιΒ. ἔξω ἁλλό- 
μενοι Ὁ... Ε. ἔξω ἁλλώμενοι ΥΥ. 
ἔξω ἀλώμενοι . ἔξω ἁλώμενοι ΑἸΑ., 
40 νευθο ΠΟῚ ταῦ Χοπμορθοη. Υ. 
δηπο, 56 τ, 5, 11. 

τῷ ὄντι] ϑιρηϊιῆσαί ΥΘΒΡΙΟῚ αἸϊοΐατη 
4115, υὐ Η]ἸΘΙΌΠ. 23. 5: Νομίζω τῷ 
ὄντι αὐτόματα τἀγαθὰ τῷ φιλουμένῳ 
γίγνεσθαι. Οὐοην. 2, 24: Τῷ ὄντι ὁ 
οἶνος ἄρδων τὰς ψυχὰς τὰς λύπας κοι- 
μίζει. 

κλαυσίγελως} Νεγθαπι μος εχ Ηο- 
τηϑηὶ Πιδά. 6, 484. ἀιτιούατη 6886 τηο- 
πὰ ῬΟΙΧ 2, ύ4ᾳ4ᾳ. ὕ0π{ὺὑ φοαθιὴ 
ΡΙΟΙΑτΤομι5 ὕ. 2, Ρ. το] Ε΄ εὖ [)6πηθ- 
ἔγπι8 46 ΕἸ]οουοπε ᾧ. 28. Οοηξ, Α- 
ΤΠΘηδΘ5 13, Ρ. 501. ΘΟῊΝ, ἢ Χο- 
ΠΟΡΒοπΐθ οἰΐϊαί Ηδγηορθπθβ 812. 
Βμοίέ, νο]. 8. Ῥ- 2311, 18. 

1ο. ἀεὶ ροβί εἶχον {ΓΔηΒΡΟΙΪ Υ. 
οἱ ἐπίλεκτοι] ἐπίλεκτοι [᾿. 
τοῦ ποταμοῦ) ΑΒΟΡΪ, υὖ 6 Ραιμιβδηϊαᾶ 

Δρραγοῖ. 5ΟΗΝ, 

ἐποίησαν ἐποιήσαντο Α. ΑἸά., οοΥ- 
τρσϑηίθ 1. 

ἐπὶ )ὴ. Οὐδίοιϊ ὑπό. 
φιλίου] φίλιος καρπὸς οΘϑΐ ΒΟΟΙΟΓΌΙΩ 

οὕ ΔΙΠΪΟΟΙΙΠῚ ἴῃ ΔΡΥῪΪΒ ΡΙΌΨΘΗΪΘΏΒ. 
5ΟΗΝ. 

φυλαττομένους] φυλαττομένου Ἐ.. 
11. εἰς τὸν Φλιοῦντα Ὁ. .Ε. ἘΠ. 

(ὐδίθι! ἐπὶ Φλιοῦντα. ῬῃοῦΒ: Φλι- 
οὔντα ἀρρενικῶς οἱ ᾿Αττικοί. Ξενοφῶν 
φησίν: Αὖθις δὲ ἐστράτευσεν εἰς τὸν 
Φλιοῦντα. 
ἐν τῷ Σικυῶνι). ΕΠ, ἐπὶ τῷ Σικυῶνι 

(Οὐ. Οὐἴθι ἐν Σικυῶνι. ῬΠοίμαβ: Σι- 
κυὼν ἀρρενικῶς Ξενοφῶν. 

Θηβαῖος] 1ἴὰ ἀιοίοτο ΜΌΟΓΙΟ βου ρ8ὶ 
ῬΙῸ νυϊραΐο Θηβαίους. [Ιηΐτα Θηϊτη 
Β. 14. οεδί ὁ Θηβαῖος οὐ δ. 2, 4. Θη- 
βαῖος ἁρμοστής. ἔχρο ἃ ᾿ΙΠΘΡΔΗΙ5 
Ργϑοίθοϊαβ ἤπὶο ὉΓΌΪ ογαΐ, αὖ βιιρτα 
6.1, 21. σθηθγαίπι ΠΟ Παϊῦ ΧΘΠΟΡΠΟΙ 
5ΟΗΝ. 

Ἐ 
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“- ’ Α 

βαίοις" καὶ Εὔφρων δὲ τοὺς αὑτοῦ ἔχων μισθοφόρους περὶ 
, ’ « κ οὺ Ε) 9 κ“ ΝῚ “ Ϊ 

δισχιλίους συνεστρατεύετο. οἱ μὲν οὖν ἄλλοι αὐτῶν διὰ τοῦ 
’ Ἁ Ἁ ’ 

Τρικαράνου κατέβαινον ἐπὶ τὸ ὍἭἭραιον, ὡς τὸ πεδίον φθε- 
΄ Ἁ Α εἶ ᾿] ’ ’ ’ » Α “ 

ροῦντες" κατὰ δὲ τὰς εἰς Κόρινθον φερούσας πύλας ἐπὶ τοῦ 
5 ’ Ἁ 1 ’ Φ Α ’ὔ 

ἄκρου κατέλιπε Σικυωνίους τε καὶ [Πελληνέας, ὅπως μὴ ταύτη 
, ᾿ ΄. κ 

περιελθόντες οἱ Φλιάσιοι κατὰ κεφαλὴν αὐτῶν γένοιντο ὑπὲρ 
΄-΄" »-΄"» Α 

12 τοῦ Ἡραίου. ὡς δ᾽ ἔγνωσαν οἱ ἐκ τῆς πόλεως τοὺς πολεμίους [12] 
φε Ἁ ὔ ι ’ “ “ «ς - Α « 

ἐπὶ τὸ πεδίον ὡρμημένους, ἀντεξελθόντες οἵ τε ἱππεῖς καὶ οἱ 
πος “ ἢ 9 ’ Ἁ 9 ἅν ἐν “ Ἁ 
ἐπίλεκτοι τῶν Φλιασίων ἐμάχοντο καὶ οὐκ ἀνίεσαν εἰς τὸ πε- 

. Α “-“ “΄. ΄ 9 

δίον αὐτούς. καὶ τὸ μὲν πλεῖστον τῆς ἡμέρας ἐνταῦθα ἀκρο- 

βολιζόμενοι διῆγον, οἱ μὲν περὶ τὸν Εὔφρονα ἐπιδιώκοντες 

13 μέχρι τοῦ ἱππασίμου, οἱ δὲ ἔνδοθεν μέχρι τοῦ ᾿Ηραίου. ἐπεὶ [13] 
Ἁ Α 9 ᾿ » ἢ, τ ’ ε Α , “ ΤΝ 

δὲ καιρὸς ἐδόκει ἰέναι, ἀπήεσαν οἱ πολέμιοι κύκλῳ τοῦ 'ρικα- 
’ Ὁ ἈΝ Α Τὰ Α Α Ρ ν᾿ ’ 

ράνου" ὥστε γὰρ τὴν σύντομον προς τοὺς Ἰ]ελληνέας αφικέ- 
ε Ἁ ΄ ’ ’ ο Ἁ ᾿ -: Α ἢ 

σθαι ἡ πρὸ τοῦ τείχους φάραγξ εἶργε. μικρὸν δ᾽ αὐτοὺς πρὸς 
Ἀπ δὲ ’ ς ω 9 ’ [ Ἁ 

τὸ ὄρθιον προπέμψαντες οἱ Φλιάσιοι ἀποτρεπόμενοι ἵεντο τὴν 
Ἁ Ἁ “- 9 4 Α ’ Ἁ Α ,- Ψ “ Α 

14 παρὰ τὸ τεῖχος ἐπὶ τοὺς ΠΠελληνέας καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτῶν. καὶ [14] 

οἱ περὶ τὸν Θηβαῖον δὲ αἰσθόμενοι τὴν σπουδὴν τῶν Φλιασίων 

ἡμιλλῶντο ὅπως φθάσειαν τοῖς ΠΠελληνεῦσι βοηθήσαντες. ἀφι- 

κόμενοι δὲ πρότεροι οἱ ἱππεῖς ἐμβάλλουσι τοῖς [Πελληνεῦσι. 

δεξαμένων δὲ τὸ πρῶτον, ἐπαναχωρήσαντες πάλιν σὺν τοῖς 
“. - ’ 

παραγεγενημένοις τῶν πεζῶν ἐνέβαλον καὶ ἐκ χειρὸς ἐμάχοντο. 

καὶ ἐκ τούτου δὴ ἐγκλίνουσιν οἱ πολέμιοι, καὶ ἀποθνήσκουσι 

τῶν τε Σιικυωνίων τινὲς καὶ τῶν Πελληνέων μάλα πολλοὶ καὶ 

15 ἄνδρες ἀγαθοί. τούτων δὲ γενομένων, οἱ μὲν Φλιάσιοι τρόπαιον [15] 

ἵσταντο λαμπρὸν παιανίζοντες, ὥσπερ εἰκός" οἱ δὲ περὶ τὸν 

Θηβαῖον καὶ τὸν Εὔφρονα περιεώρων ταῦτα, ὥσπερ ἐπὶ θέαν 

Εὔφρων] 1)6 ἰθιηροτα πυΐ8. οχρο- 
αἰ Ποπ]5. οοῃξ, ΤΠ Ἶγ]νν4}1. Η]86. νο]. Ρ, 
Ὁ. 172. 6. ἃ. 1940. 

αὑτοῦ] αὐτοῦ 1). 
διὰ] ἐπὶ Κ᾿, 
Ἥραιον] [λὈ01] Ἡραῖον, υἱῷ Βιιρτὰ 5.6. 
ὡς] ὥστε Β΄. 
13. καιρὸς .Ἐ.ΕΜ1ΟΝ, Οδίρει ὥρα. 

. ἰέναι] εἶναι ῬΙΌΥρΕΓΒ. 
ὥστε γὰρ τὴν σύντομον] [πβϑοτία Π6- 

ΒΔ [ΟΠ ΒΟΙΡ81 μὴ τὴν σύντομον, οοπι- 
Ῥαγαΐο ἰΙοοὺὸ Αμπαῦ. 5, 5, τό : Εἰ μέλ- 
λομεν τούτους εἴργειν, ὥστε μὴ δύνα- 
σθαι βλάπτειν ἡμᾶς. ΞΟῊΝ, Μεϊῖδο. 

ὄρθιον] ὄρθριον Α.Ο. ΑἸΑ., οουτῖ- 
Βιϑηΐα 1. 

ἵεντο] [Δ 1] ἴεντο. 
παρὰ] περὶ Α. ΑΙά. 
14. βοηθήσαντες ϑοξμεοίεγιιΒ. ΓΑΡ Τὶ 

βοηθήσοντες. 
ἀφικόμενοι δὲ] ἀφικόμενοι ΑΙΟΊΈΩΥ, 

πρότεροι 1).Εὰ, ἃ σογγθοίογθ, οὐ Ε', 
ΠῚ [Ἁ]1ογ. (ὑδίθυὶ πρότερον. 

15. λαμπρὸν παιανίζοντες ἸΠΓΟΓΡΌΠ- 
χιῦ δα. Αἰ δρῃδηὶ, 1) οΌγοθβ. (ὐβίθυθ 
λαμπρὸν, παιανίζοντες. 
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τό 

ι ᾿] ΕΣ , κυ κ ΄“ ’ Ξ “ 

17 πῶς οὐκ ἄν τις φαίη εἶναι τοὺς τοιαῦτα διαπραττομένους ; ὥς [17] 

18 ζυγίων. ἤδη δὲ παντάπασιν ἀποροῦντες Χάρητα διεπράξαντο [18] 
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ὃ Ἂ , , δ ὃν “ ΓἸῸΣ ἐκ Ἂ κ 
παρα ε βαμήκοτες. τουτῶν οὁε πραὰχ σντῶν, οὐ μεν ετι ἰκυώνοὸς 

9 ΄. ε 9 ΕῚ κ », μι ’ 

ἀπῆλθον, οἱ δ᾽ εἰς τὸ ἄστυ ἀπεχώρησαν. 

Καλὸν δὲ καὶ τοῦτο διεπράξαντο οἱ Φλιάσιοι: τὸν γὰρ [16] 

Πελληνέα [Πρόξενον ζῶντα λαβόντες, καίπερ πάντων σπανι- 
’ ο ΄- ΕΝ ’ὔ ἰω Α δὲ Α ᾿] [} 

ζόμενοι, αφῆκαν ἄνευ λύτρων. γενναίους μὲν θη καὶ ἀλκίμους 

Α Α εὖ ’ Α ’ "“" , ’ 

γε μὴν και διὰ καρτερίας τὴν πιστιν τοῖς φίλοις διέσωζον 
΄“ σι ΄“-“ ΄“ ,, Ι 

περιφανές" οἱ ἐπεὶ εἴργοντο τῶν ἐκ τῆς γῆς καρπῶν, ἔζων τὰ 
Α ΄ι ’ Ἁ Α ᾿] ’ 9 ’ 

μὲν ἐκ τῆς πολεμίας λαμβάνοντες, τὰ δὲ ἐκ Κορίνθου ὠνούμε- 
Ἁ σ΄. ’ὔ ἢ Ἁ Α “ς νον ἢ Κ ΄“- Α 

νοι, διὰ πολλῶν κινδύνων ἐπὶ τὴν ἀγοραᾶν ιόντες, χαλεπῶς μεν 
Α ’ “ Α ᾿ , ’ 

τιμὴν πορίζοντες, χαλεπῶς δὲ τοὺς πορίζοντας διαπραττό- 
Ν ’ ΄ 

μενοι, γλίσχρως δ᾽ ἐγγυητὰς καθιστάντες τῶν ἀξόντων ὑπο- 

σφίσι παραπέμψαι τὴν παραπομπήν. ἐπεὶ δ᾽ ἐν Φλιοῦντι 
95. ἢ Ὁ Ψ [) “ ᾿ ᾿ " ͵ , " 
εγένοντο,ς ἐδεήθησαν αὐτου και τοὺς αχβεέείους συνεκπέμψαι εἰς 

περιδεδραμηκότες] ΜοτιιΒ τηδ]θθαΐ 
παραδεδραμηκότες, αἰ Δαοσυγτγογδηΐ. 
Μυϊραία Ἰδοῖίο ΠΏ} 586015 ρ]δςοί. 
ΟΗΝ, Ἀδοθρὶ παραδεδραμηκότες. 

τό. ἸΤρόξενον] ΝΟοΠΊΘη ΥἹΓῚ 6886, 
Ἰτογα Ἰριῦαν 1Π1018}1 Τηδήοσθ ΒΟΥ θ6η- 
ἀπτη, τηοπῦ οὕϊαπη (ἀΟ]ἀπᾶρθημ8, 
αυοα ΟὈ] 5. ογαῦ δηποίαδγο ΜΟΙΊΒ. 
ΦῚ ΡΆΒΠΟΙΒ ΠΟΒΡΘΒ β'ση ΠΥ Θασ, Π0- 
τῇ6η ογαῦ δτῆθη δα ἀθπάπιῃ. ΒΟῊΝ, 

ζῶντα) ὄντα Υ. 
τοιαῦτα Ὁ) .ΕὉΨ. (ὑδίου! τὰ τοιαῦτα. 
17. τὴν πίστιν τοῖς φίλοις 1). Ὁ. 

(εἴθε τοῖς φίλοις τὴν πίστιν. 
κινδύνων] Ῥοτία (ὑοΥ] τ Πϊαοα οὐ νἱᾶ 

ἀποθθαΐ Ἰυχία τηοηΐθμῃ, ἴῃ 400 1- 
ΘΔΥΔΏΟΙ ΔΑ͵ΙΡΊΝΟΙ ΤΠ οί θ]] τὴ ΔΟΙΌΡΟΙΙ 
Ἰτητηϊηθαΐ, πηπαθ ΑΥΡΊΝΙ ὑγαηβοιιηΐθβ 
ΡΠ] Β]08 ΟΡΡαρΏδΙ ροίογδηί. ΒΟῊΝ, 

τοὺς πορίζοντας] Ἀδρογ!αηΐ, οΟΠο]- 
Ἰαῃΐ 510], αὶ 118 σαΓΘηῦ 56 τηπι δ τὴ 
αἀθηΐ ρθοπηΐαιη. 1{ὲ Μοῖιβ. Δ ϑυαμη 
ΧΟΠΟΡΠΟΩ ὧἀθ οὐστὰ ΡΥΘΌΪ ΡΥ ΌΘΠαΙὶ 
ἦᾶτα δηΐθα αἰχουαῦ; ἤος θῃϊτ δϑί τι- 
μὴν πορίζειν. Ἑφυΐάοπι πορίζοντας τὰ 
ἐπιτήδεια Ἰηΐ6]Π]0Ὸ, αὶ Ργοθογθηΐ 510] 
Τ65 δα νἱοΐπ πη ὨΘΟΘΘΒΑΤΙαΒ. οὗ δάνθῃθ- 
Τϑηΐ, α8πι| δα ΤΟΙ] ΟΡτιΒ δγαῦ ργεθα!- 
Ὀμπ8. εὖ Βροῃβουθιι8, 6. νϑὨ] Ὁ] ΟΓΤη 
οὐ Ἰππηθηΐοσιιπι ἀἰδηητπ ΡαίθγθΓ 
Δ Ὁ Ὠοβίριβ. 5ΟΗΝ. 

καθιστάντες) καθιστῶντες 1). 
18. Χάρητα) Ἰ)ασθοιη ΑἰΠΘηθηβίμτη, 

4] ᾿αναθαπί ΡῬὨ]Ἰαβῖοβ, αὖ βαργὰ δά- 
τηοηπΐ 5. το. οὗ ᾿ηΐγτα 4.1. Πιοάοττιϑ 

15, 75. πευγεῖ ΟΠαγθίθμμ, Βα τη] ββατη 
ΔΌΧΙΙΟ ΡΏ]1Δ5115, ῬΥΘΒΒῚΒ 80 ΑΥΡΊΝΙΒ, 
Ποβίββ ν]οῖββα ἀθοθιβ ργῸ 118 ΟἸγηρ. 
τοῦ. 2. ὍΘΣΗΝ, 

τὴν παραπομπὴν ] ΒΟΠΙΠ65 6 [α]8ἃ 
ΠΗ͂ΡΕ Ρι 232 αν 68 86 ΠΑΥΤΆΠΒ : Πρώτην 
δ᾽ ἐξελθὼν στρατείαν τὴν ἐν. τοῖς μέρεσι 
καλουμένην καὶ συμπαραπέμπων μετὰ 
τῶν ἡλικιωτῶν καὶ τῶν ᾿Αλκιβιάδου 
ξένων τὴν εἰς Φλιοῦντα παραπομπὴν, 
κινδύνου συμβάντος ἡμῖν περὶ τὴν Νε- 
μεάδα χάραδραν καλουμένην, οὕτως 
ἠγωνισάμην, ὥστε ὑπὸ τῶν ἡγεμόνων 
ἐπαινεῖσθαι, (6 ὮΟΟ 'Ρ80 [ΘΙΏΡΟΙΘ ἰο- 
αφαϊαγ, τ Βα ΘΒ Παγγαῦο ἀ6 ρΡᾳρηα 
δα Μαμῃῆμραμη ἀοοθῖ. 12ὴ)6 Ομδαγοίβ 
Ἰοσὰβ οϑῦ Ρ]αἴδγοῃϊ ἈΠ Β6Π1 ΤΈΒΡ. ρ8- 
Το παδᾶ Ρ. 788 1)». Οἱ ῥήτορες ᾿Αθήνησι 
Τιμοθέῳ κὰὶ Ἰφικράτει Χάρητα τὸν 
Θεοχάρους ἐπαποδύοντες ἀκμάζοντα τῷ 

σώματι καὶ ῥωμαλέον ἠξίουν τοῦτον 
εἶναι τὸν τῶν ᾿Αθηναίων στρατηγόν' ὁ 
δὲ Τιμόθεος, οὐ μὰ τοὺς θεοὺς, εἶπεν, 
ἀλλὰ τοιοῦτον μὲν εἶναι δεῖ τὸν μέλ- 
λοντα τῷ στρατηγῷ τὰ στρώματα κο- 
μίζειν. ΒΟΗΝ. 

παραπομπήν. ἐπεὶ δ᾽ ἐν Φλιοῦντι 
ἐγένοντο, ἐδεήθησαν αὐτοῦ] παραπομ- 
πὴν ἀπὸ Κορίνθου ἐν Φλιοῦντι ἐγένοντο 
ἐδεήθησαν οὖν αὐτοῦ Υ. 

συνεκπέμψαι εἰς τὴν Πελλήνην] ὕἱ, 
ἄστη ροίθηίθβ σοτητηθδίππι ἀθα ποογοῦ 
ΟἸμαγθβθ, 5πὴ}}} ᾿ἸηπςΠ]Π6 πὴ (1πη ἰδηΐα 
αροβίαϊθ) ὑυθάτη οθαποογοῖ ῬΘ]]θηθη. 
Ἐχαΐ ἰριὰγ της ῬΘΊ]6Θη6 ῬΉ]185118 

Ἐ42 
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» ᾽ὔ “ ’ Α ] 

τὴν Πελλήνην. κἀκείνους μὲν ἐκεῖ κατέλιπον, ἀγοράσαντες δὲ 
,: Ἀ ᾿] , 

καὶ ἐπισκευασάμενοι ὁπόσα ἐδύναντο ὑποζύγια νυκτὸς ἀπήεσαν, 
Φ Ἕ “ “ 9 ’ ε ι ΄“ ’ ο λὰ 

οὐκ ἀγνοοῦντες τι ἐνεδρεύσοιντο ὑπὸ τῶν πολεμίων, ἀλλα 
ΓῚ “- , κ τὰν 2 

νομίζοντες χαλεπώτερον εἶναι τοῦ μάχεσθαι τὸ μη ἔχειν ταπι- 
Α ’ Ἁ ’ ὦ 9 κ τ 

το τήδεια. καὶ προήεσαν μὲν οἱ Φλιάσιοι μετὰ Χάρητος" ἐπεὶ δὲ [19] 
- , Ά, 

ἐνέτυχον τοῖς πολεμίοις, εὐθὺς ἔργου τε εἴχοντο καὶ παρακε- 
Α , ’ Ψ “ 

λευσάμενοι ἀλλήλοις ἐνέκειντο, καὶ ἅμα Χάρητα ἐπιβοηθεῖν 
9 “ ε "“ “- 

ἐβόων. νίκης δὲ γενομένης καὶ ἐκβληθέντων ἐκ τῆς ὁδοῦ τῶν 
Υ̓ Φ κ ΕΒ Α ς Α Α ΠῚ ἥ' ο ’; 

πολεμίων, οὕτω δὴ οἴκαδε καὶ ἑαυτοὺς καὶ ἃ ἦγον ἀπέσωσαν. 
ς Α ᾿ ,ὔ ᾽ ’ὔ ΘΝ ὃ ’ ’ χω ε ͵ 
ὡς δὲ τὴν νύκτα ἠγρύπνησαν, ἐκαθευδον μέχρι πόρρω τῆς ἡμε- 

ἢ ᾿ ἢ « “" Α 

ορας. ἐπεὶ δὲ ἀνέστη ὁ Χάρης, προσελθόντες οἵ τε ἱππεῖς καὶ [20] 
΄-“ ΄-. γυ ’ ’ 

οἱ χρησιμώτατοι τῶν ὁπλιτῶν ἔλεγον, Ὦ Χάρης, ἔξεστί σοι 
; ; " ἢ ᾿ ᾿ “κι » 

τήμερον κάλλιστον ἔργον διαπραξασθαις χωρίον γὰρ ἐπὶ τοῖς 
Ψ « “-“ 4 κά ἱ " δό Α λ κ 

ὅροις ἡμῖν οἱ Σικυώνιοι τειχίζουσιν, οἰκοδόμους μὲν πολλοὺς 
’ ; ,: ' 

ἔχοντες, ὁπλίτας δὲ οὐ πάνυ πολλούς. ἡγησόμεθα μὲν οὖν 
-" »“» »-“. “ ὃ Ἁ Α Ἁ 

ἡμεῖς οἱ ἱππεῖς καὶ τῶν ὁπλιτῶν οἱ ἐρρωμενέστατοι" σὺ δὲ τὸ 
Ἁ ΄π- ῃ Ξ 

ξενικὸν ἔχων ἐὰν ἀκολουθῆς, ἴσως μὲν διαπεπραγμένα σοι κατα- 
, Ε] 

λήψει, ἴσως δὲ ἐπιφανεὶς σὺ τροπὴν, ὥσπερ ἐν Πελλήνη, ποιή- 
ὌΝ ; “- 

σεις. εἰ δέ τι δυσχερές σοί ἐστιν ὧν λέγομεν, ἀνακοίνωσαι τοῖς 
“- ΝΕ " “ ᾿ ᾿ 

θεοῖς θυόμενος" οἰόμεθα γὰρ ἔτι σε μᾶλλον ἡμῶν τοὺς θεοὺς 
΄ ’ ’ὔὕ ΄- Α Α ζυ ἾΝ ; κ “Δ᾽ 

ταῦτα πράττειν κελεύσειν. τοῦτο δὲ χρὴ, ὦ Χαρης, εὖ εἰδέναι, 
Ψ “Χ - ’ α ᾿ ἣ 3 4 
οτι εἐαν Ταῦυτα πράξης, τοις μὲν πολεμίοις επτιτετείχικως εσει. 

ἀτηϊοα, ἔοτίθ Βα ιῖο Ῥδ]]Θ Θ 8 τη 8η1- 
ΤΟ ΘΟΏΨΘΓΒΟ ΟὉ ΠΡογα] αΐθπη ἴῃ Ρτο- 
ΧΘΠΌΙη ΡὨ]]ΔΒΙΟΥΙΙΠΊ 8. 106. ΘΟΙΠΠΊΘΙΠΟ- 
ταΐδιη. [ἴ{ὰ ϑαβριοαίιυ οἰΐατη (ἀο]ἀ- 
Παρθπτι8. ΘΟ ΧΘΠΟΡΠΟΙ ᾿υ7]τι5 81η]- 
οἰ]. στη ῬὮ]1Δ5115 ΓΘΟΟΠΟΙ]Ἰαῦοθ τηθ- 
τηϊηἶῦ Ἰηΐτα ο. 4,17. 5ΟΗΝ, 

ἀγοράσαντες) [Ὠ{6]]Πσ : ροβίαιιδπη 
. ῬΈΕΙ ]θη το απιθγαηΐῦ 1π {1160 ΤΥ ὈΆΙη, 
ΟὐΥπίμιιμη ΡῬΓΟΡΎΘΘΒΙ τηϑγοα θ ΠΥ 
σομηηθαύθη. [1)6 οΟὔϑουσα Χομο- 
ῬΒοητ8Β Ὀγονιίαίθ ἰῃ πος ἸοοΟ δὴ 
ΟἸἸπὰ οΟΠαιιθβίμβ θϑῦ ῬαἸτηθυῖβ Εὐχου- 

τϑοίβ δαπηοη Μονιβ. ΦΟΗΝ, 
ὁπλιτῶν Πϊς οἵ ἰηἴτα ϑομοθίοιβ δ 

Βοϑβ. Ρ. 4ο1. [ΔΌΓ] πολιτῶν. 
τήμερον] σήμερον Ἐ' 
χωρίον] ΤΠ Δ ηἸΔ 11. 5ΟΗΝ. 
ὅροις )..Ε.1.1.. Οὐδίθι ὁρίοις. 
ἔχοντες] ἔχοντας 1). Μοχ οἱ δηΐθ 

ἐρ. οτὴ. ΚΕ. 
καταλήψει) ΓΛΌτῚ καταλήψη. 
τροπὴν ρΡοϑί σὺ ροπαηΐ ἘΚ ΕΝΤΟΥ,, 

ΘΘΙΟΥῚ ροϑύ Πελλήνῃ. Μοχ ποιήσει 
τΉ8]15, αὖ 5, 4, 42. ϑεᾶ τροπὴν ποιήσας 
Ἠετοάοί. 1, 30. 

οἰϊαίί. Ρ. 75. ΞΟΗΝ. 
τἀπιτήδεια 1). (ὐεἰογ! τὰ ἐπιτήδεια. 

Θυοα βθιηρον σΟΠ] ποίϊτη ΡΟ π πα ηϊ- 
ΗΔ απ, οὔϊαπη ἘΠῚ αν] αἸσαγ βουιρύαγα 
ρα ΧΟΠπορμοηίθιη. 

τ0. ἦγον] εἶχον 1). εἶγον Ε'.Ε, 
20. προσελθόντες οτη. Υ. 
οἵ τε Π.Ὲ.ΕΝ1.ν. Οὐθίοσὶ οἵ. 
οἱ χρησιμώτατοι]) δαπί 4] ρᾶι]οὸ 

Ῥοβύ οἱ ἐρρωμενέστατοι ἀϊοιιηίιχ, τὶ 

ὥσπερ ἐν Πελλήνῃ} Οοπηῖ. 5. 14. 
5ΟΗΝ. 

δυσχερές σοι] δυσχερές Υ͂. 
τοῦτο δὲ] τοῦτο 
ἐπιτετειχικὼς 10). ᾿σείοΐ ἐ ἐπιτετυχη- 

κώς. ““θηϑατῃ Θχρ οι Μοττιϑ : 5] 
ΟΟΟΙΡΑΨΘΙῚΒ. σαβίθ! ]πτὴ Δ πὶ ΤΠ τ1η, 
ΤΉ γδτηΐδ ΠῚ, ἴθ ΠΘ 18 οδβίθι απη, αὰ0 
πΐαγδ δάνουϑιιβ ποβίθβ." 50ΗΝ. 

ἔσει] ΓΑΛΌτὶ Ὀ18 ἔσῃ. 
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φιλίαν δὲ πόλιν διασεσωκὼς., εὐκλεέστατος δὲ ἐν τῇ πατρίδι 
ΕΣ ς ’ ; Ἀ "  “ ἢ Ἁ 

εσειί. Ονομαστοτατος δὲ καὶ ἘΝ τΤοὶς συμμάχοις καὶι πολεμίοις. 

41 ὁ μὲν δὴ Χάρης πεισθεὶς ἐθύετο τῶν δὲ Φλιασίων εὐθὺς οἱ μὲν [21] 

22 

ε - Ἁ ; "5 ’ὔ Α Α 6 Ψ ’ ε 

ἱππεῖς τοὺς θώρακας ἐνεδύοντο καὶ τοὺς ἵππους ἐχαλίνουν, οἱ 
κ ε - Ψ ᾿) Ἀ ; Ε Α κ ᾿] 

δὲ ὁπλῖται ὅσα εἰς πεζὸν παρεσκευάζοντο. ἐπεὶ δὲ ἀναλα- 
’ Ἀ Φ 9 7 ΒΥ ΚΟ. Ψ ’ ν᾿; “- ε 

βόντες τὰ ὅπλα ἐπορεύοντο ἔνθα ἐθύετο, ἀπήντα αὐτοῖς ὁ 
’ π᾿ οὖν Υ͂ Δ ΝΜ “ Ἀ Ν « ς Ἀ 

Χάρης καὶ ὁ μαντις, καὶ ἔλεγον ὅτι καλὰ τὰ ἱερα. ἀλλὰ περι- 
’ ΚΙ Ξ “᾽ Ἂ Α ε -“ ᾽ν ς κ ἤ 

μένετε, ἔφασαν ἤδη γὰρ καὶ ἡμεῖς ἔξιμεν. ὡς δὲ τάχιστα 
Α᾿ 

ἐκηρύχθη, θείᾳ τινὶ προθυμίᾳ καὶ οἱ μισθοφόροι ταχὺ ἐξέδρα- 
9 ᾿ Α , “᾿ ’, ἢ ν ΄σ « 

μον. ἐπεὶ δὲ Χάρης ἤρξατο πορεύεσθαι, προήεσαν αὐτῷ οἱ 

τῶν Φλιασίων ἱππεῖς καὶ πεζοί: καὶ τὸ μὲν πρῶτον ταχέως 
ς “ » νον ’ Ξξ , Α ε Α ε “- Ἂ 

ἡγοῦντο, ἔπειτα δὲ ἐτρόχαζον τέλος δὲ οἱ μὲν ἱππεῖς κατὰ 
4 ΕΣ ε ᾿ Α Ν Ἷ 5, ς Ἁ ᾽ 

κράτος ἤλαυνον, οἱ δὲ πεζοὶ κατὰ κράτος ἔθεον ὡς δυνατὸν ἐν 
᾿ (. “Ἑ “39 ’ 3 ᾿ ᾿ Ξ 

τάξει, οἷς καὶ ὁ Χάρης σπουδῆ ἐπηκολούθει. ἦν μὲν οὖν τῆς 

ὧρας μικρὸν πρὸ δύντος ἡλίου κατελάμβ δὲ τοὺς ἐν τῷ ρας μικρ ρο ὀύντος ἡλίου τελάμβανον ὃὁὲ τοὺς ἐν τῷ 
Υ Ἁ ᾿Ὶ ’ Α ᾿] ᾿ ’ 

τείχει πολεμίους τοὺς μὲν λουμένους, τοὺς ὃ ὀψοποιουμένους, 

[22] 

“5 τοὺς δὲ φυρῶντας, τοὺς δὲ στιβάδας ποιουμένους. ὡς δ᾽ εἶδον [23] 

τὴν σφοδρότητα τῆς ἐφόδου, εὐθὺς ἐκπλαγέντες ἔφυγον, κατα- 

λιπόντες τοῖς ἀγαθοῖς ἀνδράσι πάντα τἀπιτήδεια. κἀκεῖνοι 

μὲν ταῦτα δειπνήσαντες καὶ οἴκοθεν ἄλλα ἐλθόντα, ὡς ἐπ᾽ εὐ- 

τυχίᾳ σπείσαντες καὶ παιανίσαντες καὶ φυλακὰς καταστησά- 

μενοι, κατέδαρθεν. δὲ Κορίνθιοι, ἀφικομένου τῆς νυκτὸς 

ἀγγέλου περὶ τῆς Θυαμίας, μάλα φιλικῶς κηρύξαντες τὰ ζεύγη 
᾿ Αἰ τι , ’ ᾿ ἢ 9 ν κ 

καὶ Τὰ ὕπο υγια “παντΤα καὶ σιτου γεμιίισαντες εἰς τὸν Φλιοῦντα 

21. μὲν δὴ] μὲν ΚΕ. Ε΄ 
οἱ μὲν Ὠ.ν. (Οὐείετ! μὲν οἱ. 
τῶν δὲ---ἐνεδύοντο οτη. Εἰ. 
ὅσα εἰς πεζὸν] ἔα αυϊῦτι5 ΟΡτιΒ δβί 

Ῥβαμθυβ. [08 ΒΌρΓα 2, 1, 8: Παρε- 
σκευάζοντο πρὸς τὸ ναυτικόν. ΟΗΝ. 
Αρδαβ ΘΟΠἔΘΥΓῸΓ 6, 2, 27: Πάντα ὅσα 
εἰς ναυμαχίαν περεσ κευμέζεί οὐ 10. 
20. 

καλὰ Ο.Ό .ΒΕ1. Οείετὶ καλὰ εἴη. 
22. αὐτῷ (αβῖα]ο. [λὈΌΓῚ αὐτοῦ. 

δα Ῥγνηιοῆ. Ρ. 180. ΞΟῊΝ, δουρὶ 
λουμένους. Υ. δὰ ϑίορῃ. 168. ν. 
Λούω. 

φύροντας) ϑιδιροηΐεοβ [αυ]πδπι, Π- 
ἄς ϊ φυστὴ μᾶζα. ΒΟΉΝ, φυρῶντας 
.Ε.ν. Οδίοθι φύροντας. 

23. ἔφυγον] ἔφευγον Υ. 
τἀπιτήδεια 1). (ὑεἴεΥἸ τὰ ἐπιτήδεια. 
καταστησάμενοι) ΤΛΌΤΙ κατασκευα- 

σάμενοι. Θποα 816 ηππῇ 40 βοηίθηίδ, 
αὔθθ ῬΑΙΓΘΓ δἴατιθ ἀϑι18 ΧΘΠΟΡΠΟΙΙ5 

5» 4. 589: Προήεσαν αὐτῷ οἱ πελτα- 
σταὶ, σοηΐοτί ΚΘΟΡΡθπιιβ. 

κατὰ κράτος ἤλαυνον 1).1.. (Οὐδίο1Ι 
ἤλαυνον. ϑξαιθηβ κατὰ κράτος ΟΤΊ. 
ΤηΕΓΡῸ ΘίΘΡΏΔΗΪ, ΒΟΥ Π5 ὈΥ85. 

λουομένους (ὑΟτη. 3, 12, 2. λουόμε- 
νοι σοαΐσοβ πηπΐδηΐ ἴῃ ΑἰΠσατη λού- 
μενοι, Ὠϊο νε͵Ὸ ἰδοοηΐ. Οοηΐ. ΠΟΌΘοΚ, 

Ῥοβοὶῦ χσυοά τοβατϊαϊ. 
κηρύξαντες ῬΕΘΥΙ ΡῬΥΦΘΟΟΠΘΙῺ ἱπηρε- 

γϑηΐθ5 ᾿ππηθηΐα, θα ρθη ΘΧὨΙΌΕΙΙ, 
ΡΓδοβϑίασι. [{ὰ Μοσιβ. Προΐθ ψαάθιη: 
566 ἸΠ5016η58. ΤΠ] νἹαθίαν κηρύττειν 
τὰ ζεύγη. [)6 εεῖρ. 4, τ8. εβί κη- 
ρύττειν ἄγειν ἀνδράποδα. ἴΐα ἔετε Ογ- 
ΤΌΡ. 4, 2, 32: ΘΓ ΟΠ 4τὸῊ ΘΗΝ; 
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Ἁ - [ὦ 

παρήγαγον᾽ καὶ ἕωσπερ ἐτειχίζετο τὸ τεῖχος, ἑκάστης ἡμέρας 

παραπομπαὶ ἐγίγνοντο. 

ΚΕΦ. 1. 

Περὶ μὲν δὴ Φλιασίων, ὡς καὶ πιστοὶ τοῖς φίλοις ἐγένοντο 
4. Ὁ» ᾽ “- ὃ , ὉΤῈ ’ ’ 

καὶ ἄλκιμοι ἐν τῷ πολέμῳ ὀιετέλεσαν, καὶ ὡς πάντων σπανι- 
’ Ε] ΄ ’ " " Α Α “- 

ζοντες διέμενον εν τή συμμᾶχιᾳ, εἰρῆται. σχεδὸν δὲ περι ἼῸΟσ- 

τον τὸν χρόνον Αὐνέας Σ τυμφάλιος, στρατηγὸς τῶν ᾿Αρκάδων 
Ψ ᾿ 9 ν᾿ “΄“ Ἷ ΝῚ 9 ΄“" -ι 

γεγενημένος, νομίσας οὐκ ἀνεκτῶς ἔχειν τὰ ἐν τῷ Σικυῶνι, 
5 Ἁ Α ἮΝ (8 “ ’ 5" Α Νὰ ’ - 

ἀναβὰς σὺν τῷ ἑαυτοῦ στρατεύματι εἰς τὴν ἀκρόπολιν συγκαλεῖ 
΄“ Σ ’ - 5, ὃ 37 Α ἢ Α Α 

Τῶν ἐκυωνιῶὼν Τῶν ΤΕ εἐνοὸοὸν Οντῶν τοὺς κρατιστοὺυς καὶ τοὺυς 

ΓΩ ;ὔ .ς ’ Ψ Α Α “ 

ἄνευ δόγματος εκπεπτωκοτας μετεπεμπετο. φοβηθεὶς δὲ ταῦτα 

ὁ Εὔφρων καταφεύγει εἰς τὸν λιμένα τῶν Σικυωνίων, καὶ μετα- 

πεμψάμενος ΠΠασίμηλον ἐκ Κορίνθου, διὰ τούτου παραδίδωσι 
Ἁ ᾽ “- Δ ὃ ᾽ Α 93 ’ὔ χ ΄ Ψ 

τὸν λιμένα τοῖς Λακεδαιμονίοις. καὶ εν ταύτη αὖ τή συμμαχίᾳ 
Ἁ 

ἀνεστρέφετο, λέγων ὡς Λακεδαιμονίοις διατελοίη πιστὸς ὦν" 

ἕωσπερ ἐτειχίζετο] ΤΑΌτὶ ἕως περιε- 
τειχίζετος ὥὅδα δὰ ΤΠ γαπλδηὶ ἤδος 
ΤΘίοι σαὶ ἀρραγοῖ οχ 118 ψαϊθτι5 Ο8Ρ. 4.1 
Πεθο σοῃτηπδηΐαγ : ̓Εγὼ δὲ ἔνθεν εἰς 
ταῦτα ἐξέβην ἐπάνειμι. ἔτι γὰρ τει- 
χιζόντων τῶν Φλιασίων τὴν Θυαμίαν. 
Βὲο δαΐοπ απ| Το ίθγδηΐαγ, οαβίθ  ]Π 1 
ΠΟη αἰοϊζυΥ περιτειχίζεσθαι, 564 τειχί- 
ζεσθαι, αὖ Βογ!θοπά ατὴ ἔαουϊΐ ἕωσπερ 
ἐτειχίζετο, αὖ 5.1, 2ο. Ἕωσπερ αἰχὶΐ 
ΕΣ ΤΣ. 

ἐγίγνοντο Ο. Ὁ. ΕΟ. Οδίοι ἐγί- 
νοντο. 

1. ἐν τῷ πολέμῳ διετέλεσαν (ἡ... 
ΕΝ. Οείἰουὶ διετέλεσαν ἐ ἐν τῷ πολέμῳ. 

πάντων πάντα Ἐὶ. 
διέμενον ἐν τῇ συμμαχίᾳ Ο.Ώ ἘΈΝ, 

(ἰδίου! ἐν τῇ συμμαχίᾳ διέμενον. 
δὲ ΕΝ, οτα. Ὁ. Οὐβίθη δέ τοι, 

ππᾶθ δέ τι Θομηριάθετιβ ἴῃ δ. Ῥ.ΊΟΥΊ. 
Αἰνέας] (Ὁρποιηΐϊπθηθ «ἤηθδπη 

ΘΟΥΤΩΡ ΒΔ] οχ Αγοδάϊα, 5864 ἀἰνογ- 
ΒΌΤη, Παροῦ Χθοπορθοη ΑΠΑθ85. 4, 7, 
18. 5ΟΗΝ, 

γεγενημένος ροβύ ᾿Αρκάδων Ροπαηΐ 
σ. ). ΒΙΕΟΝ, Οὐθίθυὶ δηΐθ στρατηγός. 
τὰ ἐν τῷ Σικυῶνι) Κ΄. 6.1, 44. 
ἄνευ δόγματος] ΝΟΏ ΘΟΙΏΠΙηΙ οἷ- 

νἱθα 15 ἀθογοῖο, 564 ̓ π͵γῖα Ελαρ ΤΟ Ϊ8. 
ΨΙΔ6 ΒΌΡΓΆ 1, 5.32. ΒΟῊΝ. 

μετειτέμπετο μετεπέμψατο Ὠ. 
2. Πασίμηλον) 1)6 αιο νά βιρτα 

4. 4, 4 οἵ 7. ὅΟῊΝ. 

τὸν λιμένα] Ῥοβίοα [)επηοίσιαβ Απη- 
ΠρΟΩΙ ΠΗ] 8 ΟἸγπαρ Δα 18 1109, 2: Τὸ 
τῷ λιμένι συνάπτον μέρος τῆς πόλεως 
κατέσκαψε πείσας τοὺς Σικυωνίους εἰς 

τὴν ἀκρόπολιν μετοικῆσαι. τι0] Ορρὶ- 
ἄσπῃ ἀπτγαν!ς πϑαπθ δα ΠΙΟαΟΥῚ ἰοτη- 
ῬΡοτὰ. 5ΟΗΝ. 

ἀνεστρέφετο] ἀνεστρέφοντο Ἐ. Ἐ΄. 
““Ἡοῖηο πιΐα}}}18 οἵ νϑίθυ νο]θρθαΐ 
Ρδυάθιιθ 1 ΔΟΘαφο)Π]οστη οἵ β᾽πηα] 
σΟΠΓΑΓΒ ΑΥρΊνοσαμ), Ατοδάπτη οἵ 
ΠΟΘ Ραποτιτη ἴανθηβ νἹ θυ], αὖ ΟἸ γι τα 
οϑὺ οΧ 0.1, 85. 322. ΗἸΠΟ Ῥθπάσυ 856Π- 
ΒΠῚ ΨΘΙΌΙ ἀνεστρέφετο νἱαϊ ΜΟΙ, 
1 ογρσθίαίιιβ.: ἴῃ ἤδο ΤυΓΒτ18 Βοοϊθίαΐθ 
ψουβα απ, οὐαΐ, δ ΠΟ ΤΌΓΒῈΒ Βοοσϊθία- 
ἴθτη ᾿π]θαΐ, ααϊα αἀἸοο θα, ΡΥ 56. ἴδυδ- 
μα. ΙΧ οὐρο, ἴα ρογρὶ Μογαβ, ἴ6- 
σογαῦ ΟΠ Δ]1πιῸ Βοοϊθίαΐθιη, οὕ θοο6 
ΤΌΓΒΙΙΒ. ΔΙΠΔΤη Οὐτὴ 8115 ᾿ηϊΐ, ἐν ἄλλῃ 
συμμαχίᾳ ἀναστρέφεται. Μούατη Πϊς 
Β6η8:18 δαπηοαθτη Ἰαπρτάιβ οϑί οἵ 
γοοὶ αὖ τοραρμανο νἹάθῖασ. Μοδὰδβ 
Ἰρίται βοοϊθίαι!β ᾿πθαπδο Πονο ἱπαὶ- 
ΟΔΤῚ νἹἀθίασ, ἸΠρΘΠ]Ο Ποτη]ηβ πηαΐα- 
ὈΠῚ σοηνθηὶθηβ. [ραν ΤΠ ΟΓΡΥ Ιου : 
δὔϊατα ἴῃ πᾶς ἤονὰ οἴτὴ Γι ΟΘ δου ΟΠ]]85 
Ἰηἰΐα βοοϊθίαϊθ (φαϊθυβ ρογύππι ἰγδα1- 
αογαῦ) τϑῖτο δα ραγΐίθβ σοη τ 8 600- 
νου  θαύτιν βἰτηα] ᾿ἰβαπιθ ἔανθθθ νο]θθαΐ 
νἹ 6. ; ΟΠΊΠΘΒ. 56 ἴῃ ρΡαγΐίθβ νϑυβαθαΐ 
αἸοθηάο, τὖῷ ΤῸ 8 ἃ 886 ροβϑδίαβ αὐτ]] 0 
ῬΑΓῚ οοΙηπηθηασοῖ. ρα νϑυθ πὶ 

Α.Ὁ. 

[2] 
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ὅτε γὰρ ψῆφος ἐδίδοτο ἐν τῇ πόλει, εἰ δοκοίη ἀφίστασθαι, 

8 μετ᾽ ὀλίγων ἀποψηφίσασθαι ἔφη" ἔπειτα δὲ τοὺς προδόντας [3] 

ἑαυτὸν βουλόμενος τιμωρήσασθαι δῆμον καταστῆσαι. καὶ νῦν, 
Ε 7 δ΄ 9.ζκ.1.5 “- ’ -. »“ ’ " Α κυ 

ἔφη, φεύγουσιν ὑπ᾽ ἐμοῦ πάντες οἱ ὑμᾶς προδιδόντες. εἰ μὲν οὖν 
93 ’ 93 ᾿ [χ “ὁ 3» Α , Ἁ ς ΄“-΄ Ἶ ’ 

ἐδυνάσθην ἐγὼ, ὅλην ἄν ἔχων τὴν πόλιν πρὸς ὑμᾶς ἀπέστην" 
“- ΕῚ : 9 ᾿ "5 ’ Ἁ ’ ’ δ. ὃῦς 

νῦν δ᾽ οὗ ἐγκρατὴς ἐγενόμην τὸν λιμένα παραδέδωκα ὑμῖν. 
ΟῚ -“ Α κ ᾿ τι “ “ ᾿ «ς ’ὔ μι 3 ’ ᾽ 

ἠκροῶντο μεν δὴ πολλοὶ αὐτοῦ ταῦτα ὁπόσοι δὲ ἐπείθοντο οὐ 

πάνυ κατάδηλον. 

1 [4] 4 ᾿Αλλὰ γὰρ ἐπείπερ ἠρξάμην, διατελέσαι βούλομαι τὰ περὶ 
τ Γ κ . “-- ." “-- “ι 7 

ὕφρονος. στασιασάντων γὰρ ἐν τῷ Σικυῶνι τῶν τε βελτίστων 

Εὔφρων ᾿Αθήνηθεν ἕενικὸν πάλιν κα- 
, κ κ ᾿ » ᾽ , ᾿ σ΄ , 

τέβχεέται. καὶ τοῦ μὲν ἄστεος εκρατει συν Τῷ δήμῳ" Θηβαίου 

“- Ν 

καὶ τοῦ δήμου, λαβὼν ὁ 

᾿ ς ΄σ ᾿ ᾿] ’ 57 Ε] ἐς 9 “Δ , 

δὲ ἁρμοστοῦ τὴν ἀκρόπολιν ἔχοντος, ἐπεὶ ἔγνω οὐκ ἂν δυνάμενος 
΄“ ; τ ’ Α 9 ’; ΄-“ὄ᾿ ’ - 

τῶν Θηβαίων ἐχόντων τὴν ἀκρόπολιν τῆς πόλεως κρατεῖν, 

συσκευασάμενος χρήματα ᾧχετο, ὡς τούτοις πείσων Θηβαίους 
᾿ , Ἁ Α ’ -“ 3 3 -“΄ ’ Ἁ 

ἐκβάλλειν μὲν τοὺς κρατίστους, παραδοῦναι δ᾽ αὐτῷ πάλιν τὴν 

5 πόλιν. αἰσθόμενοι δὲ οἱ πρόσθεν φυγάδες τὴν ὁδὸν αὐτοῦ καὶ [5] 
Α Α .} ’ὔ 9 Ἁ ὔ ς ᾿] ξς», 

τὴν παρασκευὴν, ἀντεπορεύοντο εἰς τὰς Θήβας. ὡς δ᾽ ἑώρων 
9 Ἁ “ ’ “΄- ΕῚ ; ’ Α ’ 

αὐτὸν οἰκείως τοῖς ἄρχουσι συνόντα, φοβηθέντες μὴ διαπράξαι- 
ἣ , ᾽ ’ δὲ 9 , . ἝΞ 

το ἃ βούλεται, παρεκινδύνευσάν τινες καὶ ἀποσφαττούυσιν ἐν τῇ 

ἀκροπόλει τὸν Εὔφρονα, τῶν τε ἀρχόντων καὶ τῆς βουλῆς 
, 

συγκαθημένων. οἱ μέντοι ἄρχοντες τοὺς ποιήσαντας εἰσήγαγον 
" 

εἰς τὴν βουλὴν, καὶ ἔλεγον τάδε. 

ΑἸαα γϑαϊγὶ νι ἀθίαν." 5ΟΗ͂Ν, Απαῦ. 
2, 5.14: Εἰ δέ τίς σε λυποίη, ὡς δε- 
σπότης ἂν ἀναστρέφοιο. Η. αν. 6, 3: 
17: Οὕτω γὰρ ἡμεῖς τ᾽ ἂν δι’ ὑμᾶς καὶ 
ὑμεῖς δι ἡμᾶς ἔτι μείζους ἢ ἢ τὸν παρελ- 
θόντα χρόνον ἐν τῇ “Ἑλλάδι ἀναστρε- 
φοίμεθα. Ἐεεΐα τρτταγ Μοτιβ. 

Λακεδαιμονίοις [ἢ Π]ΔΥΡῚΠΘ ΠΌΤ 58] 
δηποίαγογαϊ Ζθαπηι8 Βιιάθοαμη Ἰη οτη- 
τηθηΐ. τ. ἴ,. Ρ. 2οϑ. ᾿Αθηναίοις 16- 
σεῖο. 5ΟΗΝ. 

3. βουλόμενος τιμωρήσασθαι 1). Εὶ. 
ΕΝ. Οὐδίοιι τιμωρήσασθαι βουλό- 
μενος. 

δῆμον καταστῆσαι) Ἦοα οβὲ ἀδπηο- 
ογαύατη. ΝΊαἋΘ βαρτὰ 6.1, 44. ΘΟῊΝ, 

ἐγενόμην οτη. 1). 
πολλοὶ αὐτοῦ ).Ε..Ψ. (ὐδίοτ! αὐτοῦ 

πολλοί. 

ἐπείθοντο] ἐπύθοντο (Ὁ. ΑἸάϊπᾶ. 
4. ἐπείπερ] ἐπεί τε Α. ΑἸΙά., σοττὶ- 

σοηίε ]. 
Εὔφρονος 1).Ν. (ὐείεγ! τοῦ Εὔφρο- 

νος. Μὸοχ στασιάντων ἘὮ). 
τῶν τε βελτίστων] τῶν βελτίστων Ἐ. 
λαβὼν---᾿ Αθήνηθεν ξενικὸν] ΑἸ ππς 

Ρουποί Ἰοοῖιβ 1) ΠΟΘ ΠΘ 15 περὶ συν- 
τάξεως, Ὁ] ΤΏ ηΪΐ ἀθογοῖὶ πρὸς 
Φλιασίους, ὅτε ἐξέπεσον τὸ ἔναγχος, 
βοηθεῖν' μὴ ἐπιτρέπειν τοῖς σφαγεῦσι" 
τῶν ἐν Πελοποννήσῳ τοὺς βουλομένους 
παρακαλεῖν, απόϊη Ροδαϊΐ Μ᾽ Δ] 6815 
ΒΌΡΓΑ δα 6. 2,18} ΒΟῊΝ. 

δ’ μη 9: ἘΠῚ. (ιοιί μή πως. 
ἀποσφάττουσιν 1). ΜΠ... Οὐείοιι 

ἀποσφάττουσιν αὐτόν. 
τὸν Εὔφρονα αἀὐάπηΐ Ὠ.Κ.Ε.10Υ,, 

ΟΠ. ΘΟ ΘΙ]. 
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, -“" - Α Α Ψ »ὕ᾿ 

δ... ἢὮ ἄνδρες πολῖται, ἡμεῖς τουτουσὶ τοὺς ἀποκτείναντας Εὖὔ- [6] 
’ὔ Α ΄ ς “ [2 [ Α ’, 

φρονα διώκομεν περὶ θανατου, ὁρῶντες ὅτι οἱ μεν σώφρονες 
Α » ἢ, Ὁ ,ά “ ε Α ΙΝ “ 

οὐδὲν δήπου ἄδικον οὐδὲ ἀνόσιον ποιοῦσιν, οἱ δὲ πονηροὶ ποιοῦσι 
Α Υ Α ΄“ "Ὁ δὲ ΄“- ’ κ] 9 ’ 

μὲν, λανθάνειν δὲ πειρῶνται, οὗτοι ὃε τοσοῦτον πάντας ἀνθρώ- 
« ’ ᾽ Ἁ ’ 6 , ς ’ 

πους ὑπερβεβλήκασι τόλμη τε καὶ μιαρίᾳ ὥστε παρ αὕτας τε 
Ἀ ο Α Ἁ 2 Ε Α ε “ Ἁ Ι [χὰ “Ὁ 

τὰς ἀρχὰς καὶ παρ αὐτοὺς ὑμᾶς τοὺς κυρίους οὐστινας δεῖ ἀπο- 
Α {4 Α ν᾿ ἡ ’ὔ κ] ’ Ἁ 

θνήσκειν καὶ οὐστινας μὴ αὐτογνωμονήσαντες ἀπέκτειναν τὸν 
» “» ᾿' “Φ" Α ’ἢ Ἁ, τὶ ις δί ’ 

ἄνδρα. εἰ οὖν οὗτοι μὴ δώσουσι τὴν ἐσχάτην ὀίκην, τίς ποτε 
ν ι ’ κ᾿ ’ Σ Φι , . , ᾽ 

προς τὴν πολιν θαρρῶν πορεύσεται; τί ὁὲ πείσεται ἢ πόλις, εἰ 
" ’ὔ »-"οΟ ’ 9. 3 “ Α “ δ“) ΦΨ 

ἐξέσται τῷ βουλομένῳ ἀποκτεῖναι πρὶν δηλῶσαι ὅτου ἕνεκα 
6“ 4 3 ε “- κ δὲ ᾽ὔ ὃ 7 ς 9 , 

ἥκει ἕκαστος: ἡμεῖς μὲν δὴ τούτους ὀιώκομεν ὡς ανοσιωτατους 
.} χδ , Ὁ ’ Α - δ) ε δό 

καὶ ἀδικωτατοὺυς καὶ ἀνομωτατους καὶ πλεῖστον ὁη ὑπεριόδοντας 
“Ἵ ’ ᾿ « - δὲ " ’ « ’ Ἁ ς “- ὃ ΄“ 

τῆς πόλεως" ὑμεῖς ὃὲ ἀκηκοότες, ὁποίας τινὸς ὑμῖν ὁοκουσιν 
Ε “᾿' , ’ .]} “- 9 ’ 

ἄξιοι εἶναι δίκης, ταύτην αὐτοῖς ἐπίθετε. 
ὡς ζυ σι ’ ε 

7 Οὲ μὲν ἄρχοντες τοιαῦτα εἶπον τῶν δὲ ἀποκτεινάντων οἱ [7] 
Ἧτο ᾽ κ Α ,᾿»ὔ ἘΞ Υ ᾿ ᾷ “ Ἔ 

μεν ἄλλοι ἠρνοῦντο μή αὐτόχειρες γεγενῆσθαι εἰς δὲ ὡμολο- 

γήκει, καὶ τῆς ἀπολογίας ὧδέ πως ἤρχετο. ᾿Αλλ᾽ ὑπερορᾶν 
Α ζ “ Ε Α ς: «α« " νι ὁ ς ! Α 

μὲν, ὦ Θηβαῖοι, οὐ δυνατὸν ὑμῶν ἀνδρὶ ὃς εἰδείη κυρίους μὲν 
Ξ5᾽ “ ὔ ν "»“ ΄ι - ’ὔ Α ’ὔ, “ 

ὄντας ὃ τι βούλεσθε αὐτῷ χρῆσθαι" τίνι μὴν πιστεύων ἀπ- 
’ Ν 3 Δ γῇ Φ “ Α ΄ , 
ἐκτεινα τὸν ἀνδρα; εὖ ἴστε ὅτι πρῶτον μὲν τῷ νομίζειν δί- 

κα “᾽ Α ᾿ν Φ τι ς ω ’ ᾿ ν καιον ποιεῖν, ἔπειτα δὲ τῷ ὑμᾶς ὀρθῶς γνώσεσθαι. ἤδειν γὰρ 
“ . ε - ᾿ χ Ὁ ’ .ς , εν “ 
ὃτι και ὑμεῖς τοὺς περὶ Αρχίαν καὶ Ὕπατην, οὗς ἐλαβετε ὅμοια 

ι 4, 

Εὔφρονι πεποιηκότας, οὐ ψῆφον ἀνεμείνατε, ἀλλὰ ὁπότε 

6. ὦ ἄνδρες Ὁ... Ἐ.Ὴ.1.ν. Οδίουὶ 
ἄνδρες. 

ἀποκτείναντας Εὔφρονα (ὐ.).Ἐ. ΕΝ]. 
ν, Οεἰοεὶ Εὔφρονα ἀποκτείναντας. 

περὶ ἀε]οῦ ῬΙΆΥρΟΙΒ. 
λανθάνειν δὲ 1)... Η.1.ν. λανθά- 

νειν μὲν Ὁ. (ὐδίοεϊ λανθάνειν δὲ ὅμως. 
μιαρίᾳ] Νοοοπη ἀατηηαίαμπη ἃ Ῥῆτγγυ- 

ΐϊοθο Δι υ αφαοααο 1)θιποϑίΠθηθ5. 
Οοπῆ. ΙοΡθοῖκ. δὰ Ῥῆγγη. Ὁ. 242. 
5ΟΗΝ, 

αὐτάς τε] αὐτὰς Ὦ. 
παρ᾽ αὐτοὺς} παρ᾽ ἑαυτοὺς Α.Ο.}. 

ΒΕ, ΑἸα. “Ιοππην ΥΌΙῚ, Πα ]6 68 
κύριοι. ΗΝ. 

δώσουσι] δίδωσι Ἐ, 
θαρρῶν] ΤΑΡτΥὶ θαρσῶν. 
πείσεται ϑοῃοοίονιιθ. [ΓΔθυὶ εἴσεται. 
ἥκει Ὁ.ΒΗΝ. Οὐδβίοϑυι ἥκοι. 

μὲν δὴ Π.:ῈΕΗ.Ν. Οὐδίδι! μέν. 
καὶ ἀδικωτάτους δἀαππί (.}).ΕΝ. Η, 

ν΄, οἵ. σβϑίθυι. 
καὶ ἀνομωτάτους οτη. Α.Ε. 
ἡ. γεγενῆσθαι Ο.) .Ε 10. Οίοεὶ 

γενέσθαι. Μοχ ὡμολόγει ΟοθεοΐαΒ. 
εἰδείη 1 εἰδοίη ΑἸα., σοΥΓΙρ η 5 
Ι 
μὴν Ὁ.Η.1.ν, Οείοτ μέντοι. 
ἐνθάδε δῃΐα ἀπέκτεινα 58 {18 ΟὐΟΒῈ ΠῚ 

ομι. Ὁ, 5ΟΗΝ. εἸονὶ. 
δίκαιον 1)... Η.1.. (ὐδίθεϊ δίκαια. 
ὅτι καὶ ὑμεῖς τοὺς ] ΝΊΒΙ βίαίτιαβ οΥὰ- 

{ἰοπθῖη ἀνακόλουθον 6556, Ἰορεηασχη 
εὐϊί : Ὅτι καὶ ὑμεῖς, ὅτε τοὺς---Ὑπάτην 
ἐλάβετε Ἐὔφρονι----, αὖ] ἀναμείναντες 
βου θοπάπιῃ. ΟΗΝ. Ἰγιβίχα. 

ὅμοια Ἐὔφρονι 1).Η .Ν. (ὐδίοιϊ Εὔ- 
φρονι ὅμοια. 



467}. ΕἸ οὐδὲ δὲ ἐν ΟἿ Ὁ ὐν ΣΕ 4.41 

ι ’ ’ “- 

πρῶτον ἐδυνάσθητε ἐτιμωρήσασθε, νομίζοντες τῶν τε περιφα- 
.. “ἢ .- “ 8 - 9 

νῶς ἀνοσίων καὶ τῶν φανερῶς προδοτῶν καὶ τυραννεῖν επιχει- 
᾿ ’ ’ ΄. - 

ϑρούντων ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων θάνατον κατεγνῶσθαι. οὐκοῦν 
ἮΝ - ᾿ ι κι κ᾿ 

καὶ Εὔφρων πᾶσι τούτοις ἔνοχος ἣν. παραλαβὼν μὲν γὰρ τὰ 
᾿Ὶ Α κ “ » " ; Ἁ ’ 

ἱερα μεστὰ καὶ ἀργυρῶν καὶ χρυσῶν ἀναθημάτων κενὰ πάντων 
’ 3 ’ ν ’ Ἃ ’ ΗΕ 

τούτων ἀπέδειξε. προδότης γε μὴν τίς ἀν περιφανέστερος [1ῳὕ- 
5 εἴ , Α “ἃ ’ ς “ “ .] 

φρονος εἴη, ὃς φιλαίτατος μὲν ὧν Λακεδαιμονίοις ὑμᾶς ἀντ᾽ 
Α ἴω ’ 

ἐκείνων εἵλετο πιστὰ δὲ δοὺς καὶ λαβὼν παρ᾽ ὑμῶν παλιν 
ΒΩ ς “σ΄ Α ’ “- - Ἂ ’ μ Α Α 

προὔδωκεν ὑμᾶς και παρέδωκε τοῖς ἐναντίοις τὸν λιμενα; καὶ μὴν 
κ᾿ . “ , ’ ᾿ εἰ ’ ι ᾽ ’ 

πῶς οὐκ ἀπροφασίστως τύραννος ἣν, ὃς δούλους μὲν οὐ μόνον 
Α Ἁ ιά 

ἐλευθέρους ἀλλὰ καὶ πολίτας ἐποίει, ἀπεκτίννυε δὲ καὶ ἐφυγα- 
Α 3 Ψ ΄ 5" Α ᾿] ΄ “ » ε Ἂ ΄σ 

δευε καὶ χρήματα ἀφηρεῖτο οὐ τοὺς ἀδικοῦντας, ἀλλ᾽ οὺὑς αὐτῷ 
"8 7 : Ὕ- 3 ι κ ΡΞῚ 

9 ἐδόκει; οὗτοι δὲ ἦσαν οἱ βέλτιστοι. αὖθις δὲ μετὰ τῶν ἐναν- 
’ «ς “ »] ’ Α ἿΝ Ἁ ᾿ τ ’ Α 

τιωτάτων ὑμῖν ᾿Αθηναίων κατελθὼν εἰς τὴν πόλιν ἐναντία μὲν 
» Δ ταν “ σΡ δι ὦ ἐς ς μυΣ 3 Α 3, 19 κ 4 Ω 
ἔθετο τὰ ὅπλα τῷ πορ᾽ ὑμῶν ἁρμοστῆ᾽ ἐπεὶ δ᾽ ἐκεῖνον οὐκ ἐδὺυ- 

’ 9 “ ς ’ 3 “- 4 ’ 

νασθη ἐκ τῆς ἀκροπόλεως ἐκβαλεῖν, συσκευασάμενος χρήματα 
“ ς κ ᾿ 3 ; " “ Ἁ 

δεῦρο ἀφίκετο. καὶ εἰ μὲν ὅπλα ἠθροικὼς ἐφάνη ἐφ᾽ ὑμᾶς, καὶ 
’ 59, ΕΣ φυκᾳ ’ 9 γος εἵ δὲ ,ὔ “ 

χάριν ἂν μοι εἴχετε, εἰ ἀπέκτεινα αὐτον᾽ ὃς δὲ χρήματα ἦλθε 
’ ἴω ΄“ κ Ι 

τ παρασκευασάμενος, ὡς τούτοις ὑμᾶς διαφθερῶν καὶ πείσων 
Ι ’ὔ " Ἁ ΄- “ὄ ἰὰ ’ 5" Α Α 

παλιν κύριον αὐτὸν ποιῆσαι τῆς πόλεως, τούτῳ ἐγω τῆν δίκην 
9, ν ΄“ “Δ ; ε ΒΒ κι 5 ἰ ᾿ ᾿ Ν ς Α 

ἐπιθεὶς πῶς ἂν δικαίως ὑφ᾽ ὑμῶν ἀποθάνοιμι; καὶ γὰρ οἱ μὲν 
Ψ ; , ᾿ , , 
ὅπλοις βιασθέντες βλάπτονται μὲν, οὐ μέντοι ἀδικοί γε ἀνα- 

’ κ Ἁ . ᾽ὔ 

φαίνονται" δὲ χρήμασι παρὰ τὸ βέλτιστον διαφθαρέντες 

θάνατον] θανάτου 1). 
8. πᾶσι τούτοις ἔνοχος ἦν Ο.Π.Ε.1. 

ΗΝ. ἔνοχος ἦν πᾶσι τούτοις Ὁ. (ε- 
ΤΕΥ] ἔ «ἔνοχος πᾶσι τούτοις ἦν. 

μεστὰ ΝΥ γΟΓΘΗΡΔΟΠ 5 1 ]]οΊἢ. οΥἹ. 
γΟ]. 2, Ρ- τορΡ.- [01] μετὰ, ΠΙΒ1 φποΐ 

ΒΕΘΡΙῈ5 δϑῦ δριια ΘΠ. 
ἀντ᾽ ἐκείνων εἵλετο ).Ἐ. ἘΦ. (Οὐδἰετὶ 

εἵλετο ἀντ᾽ ἐκείνων. 
ἀπροφάσιστος) Νυϊραΐπτη ἀπροῴφα- 

σίστως ΠΟΥΤΟΧΙ, ΟΟΙΊΡΑΓαΙΪΒ. ἸΟο15 Ογ- 
ΤΌΡ. 2. 4.10. “ΔΡΈΒΙΑΙ ὁ, 1,» πα: 12. 

μεστὰ {αἱ ΕΙΣ ν. 
καὶ ἀργυρῶν καὶ χρυσῶν Ο.0.Ε. .ῬΓ. 

ΒΉ ΤΟΝ. Οὐείοεὶ καὶ χρυσῶν τούτων 
καὶ ἀργυρῶν. 

πάντων τούτων Ο. .ἘΜΗ 1.ν. Οε- 
[61 πάντων. πὶ περιφανέστερον 
(θεία. 

φιλαίτατος] φιλότατος ΟΟ., ΘοΥᾶ50 51- 
ἘΡΟΙ ὁ ΡῬΥΙΟΙ͂ αι. Εὐδίαίῃιπβ. Οα. Ρ. 
1441, 20: Ξενοφῶν δὲ καὶ φιλαίτατον 
ἐν ἑβδόμῃ φησι τοῦτο δὲ καὶ φιλώτα- 
τὸν ἐν πολλοῖς τῶν ἀντιγράφων εὕρηται. 

. Εγτα. Μ. Ρ. 31. 20: Ξενοφῶν δὲ καὶ 
(μος οτη. οοα. Πθοτν.) φιλαίτατα, τ] 
ΑἸ15. ΠΌΘΟΥ πλησιαίτατα, ατιδ [ΟΥΤῚἃ 

ΗΊΡΡΆτγΟῆ. 2,9. ΞΟῊΝ, Ἀεείο, υἱ 
νἀ δῖαν. 

δούλους μὲν Η.1.Ν. (Οδίοετ! δούλους. 
ἐποίει] ἐποίησεν Α]4., σοΟΥΤΙρ ΠΕ 5 

Η:]. 
οὗτοι δὲ Ο..Ε.. (ὐδίοσι οὗτοι δή. 
9- εἰς τὴν πόλιν ΑἸᾺ., σοΥΤΙρ ΠΟ τι5 

τὰ ὅπλα τῷ "παρ᾽ ὑμῶν ἁρμοστῇ 0. 
9.6. πν. (ἰδίου τῷ παρ᾽ ὑμῶν ἁρ- 
μοστῇ τὰ ὅπλα. 

ἀκροπόλεως (.).Ἐ.. ΕΝ], 
λεως. 

βέλτιστον Ὠ.Ε.Η.1.ν. βέλτιον Ἐ. 
Οἴου! δίκαιον. 

(ὐδίουϊ πό- 



44 ΧΕΝΟΡΉΟΝΤΙΒΚ ἨΙΒ5Τ1. ΟΕ. Α. Ὁ. 

4 Ἁ ’ 6 δὲ " ᾽ὔ ’ ,, Α 

τΙοᾶμα μὲν βλάπτονται, ἅμα δὲ αἰσχύνη περιπίπτουσιν. εἰ μεν 
ἢ ἄτι τὰ τ γχ ἢ , 3 ΠΕ ΤῈ ἣΝ , ΝΥΝ 16 ἣν κ᾿ ι 

τοίνυν ἐμοὶ μεν πολέμιος ἦν, ὑμῖν δὲ φίλος, κάγω ομολογὼῶ μὴ 
"»“" , “- . ο - Ε «ς Α -" "»" 

καλῶς ἀν μοι ἔχειν παρ᾽ ὑμῖν τοῦτον ἀποκτεῖναι" ὁ δὲ ὑμᾶς 
ν , “ π᾿ ἃ Ὁ “ ᾿ " [, δ) 

προδιδοὺς τί ἐμοὶ πολεμιώτερος ἣν ἢ ὑμῖν ; ἀλλὰ νὴ Δία, εἴποι 
3, « Ω 3 ς ᾿ ς ’ὔ σ ε ’ ᾿ 

ἂν τις, ἑκων ἦλθε. κᾷτα εἰ μεν ἀπεχόμενον τῆς ὕμετερας πόλεως 
Φ ’ ’ 3 Ἁ 9 ’ « 9 ,ὔ Ξ -“ δὲ “ ’ 

ἀπέκτεινε τις αὐτὸν, ἐπαίνου ἂν ἐτύγχανε" νῦν ὃε ὃτε παλιν 
3 , κ ΕΙ , κ ; 3 ; " 
ἦλθεν ἀλλα πρὸς τοῖς πρόσθεν κακα ποιήσων, οὐ δικαίως φησί 

Ἀ ’ ΄ Ἷ , Ἁ ᾿] - «ε΄ 

τις αὐτὸν τεθνάναι; ποῦ ἔχων “Ἑλλησι σπονδὰς ἀποδεῖξαι ἢ 
δό «ἵ 7 «ἃ ’ Ξ Ἀ δὲ 

ΤΙ προδόταις ἢ παλιναυτομόλοις ἢ τυράννοις ; πρὸς ὃὲ τούτοις 
. , ἊΝ ΣᾺ , γ κ “ 5 ’ 
ἀναμνήσθητε ὅτι καὶ ἐψηφίσασθε δήπου τοὺς φυγάδας ἀγωγί- 

ον ΄. “. , , Α 4 ΄ “- 

μους εἶναι ἐκ πασῶν τῶν συμμαχίδων. ὅστις δὲ ἄνευ κοινοῦ τῶν 
, ’ , δ “ ΕΝ “ἃ 

συμμάχων δόγματος κατέρχεται φυγὰς, τοῦτον ἔχοι τις ἂν 
Ε - Ψ ΕῚ δὴ ὔ ΕἸ Ε 7 ἃ 5 ’ 3. 5) ὃ 

εἰπεῖν ὅπως οὐ δίκαιόν ἐστιν ἀποθνήσκειν ; ἐγώ φημι, ὦ ἀνόρες, 
ς Ἅ ᾿ "“ ᾿] Α ; ΕΣ 9 Α »-ἭΡ 

ἀποκτείναντας μὲν ὑμᾶς ἐμὲ τετιμωρηκότας ἔσεσθαι ἀνδρὶ τῷ 
, - Υ̓͂ ’ Ἁ ’ ’ 

πάντων ὑμῖν πολεμιωτάτῳ γνόντας δὲ δίκαια πεποιηκέναι 
᾿] ἥ ’ὔ “ ς ’ ε “ ἀὐσονιόν, ψ- Α 

αὐτοὺς τετιμωρηκοότας φανεῖσθαι ὑπὲρ τε ὑμῶν αὐτῶν καὶ ὑπερ 
"- , Ἐς 

τῶν συμμάχων ἀπαντῶν. 
ι 3 ΝΆ κι . , , " ᾿ 

12 Οδὲἑ μὲν οὖν Θηβαῖοι ταῦτα ἀκούσαντες ἔγνωσαν δίκαια τὸν [8] 
10. εἰ] οἱ Εἰ. 
ὑμῖν δὲ] ἐμοὶ δὲ 1)., ΒΘΥνΔΠΒ ΓΒ 

εμοι. 

παρ᾽ ὑμῖν τοῦτον Ὁ... ΕΝ. (Οὐεἰοτὶ 
τοῦτον παρ᾽ ὑμῖν. 

ἄν τις )Π.Ἡ.. (ὐβίβε τις ἄν. 
ἀπεχόμενον͵ ἀπεχόμενος Ὦ. 
ὑμετέρας πόλεως (.Η.1.Ν΄. ἡμετέρας 

πόλεως 1).Ε}.4Φ Οὐδίουι πόλεως ὑμῶν. 
ὅτε ϑομεοίοσιιβ. [ΛΌΤ] ὅτι. 
πρόσθεν] πρώτοις ἡ. 'Τυμῃ φήσει 

ΡΙΌγροΓΒ. 
παλιναυτομόλοις Υ.. 

αὐτομόλοις. 
11. ἐψηφίσασθε] ἐψηφίσατε . 
ἀγωγίμους  [πϊογρτγείαία! ΜοΙμΒ: 

αὶ ἃ ἀυο]Π06ῦ ΘΟΥΤΊΡΙ οὐ δθάποὶ ροβ- 
βιιηῦ δα ᾿πάϊοθηη, ἴῃ οδτοθγθιῃ, δα 
ΒΈΡΡΙΠΟΙ πη, πιθοῦ αιιθ ἀθρυθΠΘΉ81 
ἔπουηῦ. (ὑπέδυ ποι ΠοΙθΚὶὶ Τη- 
αἴσοιη τθοῖς, Π)οιποβίπθηϊο. ρα 
Ἰομποϑίμοποιη οοηΐτα ΑὙἸβίοογ θη 
624. εἰ δα ΝΙοοβίγαίαμη Ρ. 1240. ἀγώ- 
γιμον εἶναι οἱ γίγνεσθαι ἴΐα 5ἰταΡ]ἸοΙΓΟΥ 
αἸοὶ νι ἀοϑίαγ. ὅ'6α ἴῃ δ]ῖο Ἰοθο, ψιιθπὴ 
Ομ δὶ Γηἀοχ Π οἰβικϊαππ8, Ρ. 667. οοη- 
τὰ ΑὙϊβίοογαίθιη οϑύ ρ]ὰπθ δοάθπὶ 
56 η811 40 1η Χοπορποηίθ, ἀγώγιμον 
αὐτὸν ἐκ τῶν συμμάχων εἶναι, ατιδ 

(ὐδίουὶ πάλιν 

ψευρα ἀδίποθΡρ5 Θχρ]οαηίαν : ἐξεδίδοτ᾽ 
ἂν ὑπὸ τοῦ ψηφίσματος. Ουδπαο 
Ἰστέαν ἀθογθῖο ρΡΟρΡῸ] ἀδιηπαῦαγ 8]]16 1118 
δᾶ ἰθρα αὖ, 51] δα βοοῖοβ βῆπιρεγξ, 116 
1π46 τϑίγαῃϊ ροβϑὶῦ οἵ ἀθθθαῖ, πῆς 
4114 15 ἀγώγιμος ἐκ τῶν συμμάχων γί- 
γνεται αιξ ἐστί. ὅϊο [,Δοραςοη ἢ] 
βαἸχούδηῦ οχϑ]85 ΑΙ ΠΘΠΊΘη565 ἀγωγί- 
μους εἶναι πανταχόθεν, ἐκσπόνδους δὲ 
τοὺς ἐνισταμένους τοῖς ἄγουσι, αἱ αἱἷΐ 
ΡΙαίΑγοἢτι5 ἴῃ Πυγβάπατγο ο. Ζῇ. 2)1- 
ψοῦϑβα οὐ Π||ρ5 δ! πηαϑιὶ εὐ Ηργδ] αὶ 
οοἸθρταΐα δῦ ποίϊο ῬυΊΟΥΙ5. ΙΟΙΟΠ18, 
4086 πὰς ποὴ ροηοῖ. 5ΟΗΝ, 

πασῶν] πάντων 1). 10Ν., Βογναπίθβ 
συμμαχίδων. ὥρα ργερβίαί ἔογίαββθ 
ἢϊς ααοαῖι πάντων---συμμάχων. 

συμμάχων Ἐ.Η.1. συνόδων Ὁ. Ἃε- 
[611 συμμαχίδων. 

κατέρχεται Ο.).Ε ΕΗ... Οεἴενὶ 
κατέρχηται. “Δα ᾿ιᾶπο ΠΔΥΓΑΙΟΠΘΙη 
ΤΈΒΡΘΧΙ586 νἹ θοῦ ΑὐἸδίοίθ]θβ ἈΠοίου. 
2. 23: Καὶ περὶ τοῦ Θήβησιν ἀποθα- 
νόντος, περὶ οὗ ἐκέλευε κρῖναι, εἰ δί-- 
καιος ἦν ἀποθανεῖν, ὡς οὐκ ἄδικον ὃν, 
ἀποκτεῖναι τὸν δικαίως ἀποθανόντα. 
ἘΠῚ Μιοίοτνιιβ ἢ. 1. Ἰαπα αν." ΒΟΉΝ. 

ὑμῖν] ὑμῶν 10. 
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Εὔφρονα πεπονθέναι" 

ἘΤῚ ΨΕΙ. ΟΡ. ΤΥ. 440) 

ε ’ - ς κῃ" δ 5 ᾿ 

οἱ μεντοι πολῖται αὐτου ὡς ἄνδρα αγα- 

Ἀ ’ 3᾽ ζ΄ 9 δ᾽ .ἅ ΄ ᾿Ὶ ς ο ᾽ . 

θὸν κομισάμενοι ἔθαψαν τε ἐν τῆ ἀγορᾷ καὶ ὡς ἀρχηγέτην τῆς 
’ ’ ΓΙ ς ΕΣ « - « ’ Α 

πόλεως σέβονται. οὕτως, ὡς ἔοικεν, οἱ πλεῖστοι ὁρίζονται τους 
» ’ ς “ »» ς Ἁ οὺ 

ευεργετὰας εαὕὐτΤοων ἄνδρας ἀγαθοὺς εἰναι. 

ΚΕΦ. Δ. 

ΚΚαὶ τὰ μὲν περὶ ὔφρονος εἴρηται" 
. Α κ ᾽ ΕῚ “" 

ἔγω δὲ ἔνθεν εἰς ταῦτα 

ἐξέβην ἐπάνειμι. ἔτι γὰρ τειχιζόντων τῶν Φλιασίων τὴν Θυα- 
, 4 “ ’ 5 , κ] Χ ες , “ 

μιαν καὶ τοὺ Χάρητος ετι παροντος ὡρωπὸς ὑπὸ τῶν φευ- 

12. αὐτοῦ Ὁ.Ε.Ε. Οὐδίοθυϊ αὐτόν. 
ἐν τῇ ἀγορᾷ] Αρυὰ ΤΠ πον αἸάοτη "5, 

ΓΙ. ΑἸΩΡΒΙΡΟ Δ 1 Βγαβιδπὶ [οοαε- 
ΠΠΟΠΪΟΓΊΙΠῚ ἀπισθῖη ΟσοἸδιτη δημοσίᾳ 
ἔθαψαν ἐ ἐν τῇ πόλει πρὸ τῆς νῦν ἀγορᾶς 
οὔσης, καὶ τὸ λοιπὸν περιέρξαντες αὐτοῦ 
τὸ μνημεῖον ὡς ἥρωϊ τε ἐντέμνουσι. καὶ 
τιμὰς δεδώκασι ἀγωνίας καὶ ἐτησίους 
θυσίας καὶ τὴν ἀποικίαν ὡς οἰκιστῇ 
προσέθεσαν. υὖἱ Ἠπαβοπαβ 6 Ρ]ι- 
τἀγο ἢ Αταῖο ΕΡΏΤΟμΘ πη ἃ (Οοτη- 
{8118 1[6ΠΔῈ 1π ἴογῸ ῬΆΌ]1Ο6. βαρυϊίατη 
τηθτηογαῦ οὗ σοτηραγαῦ Ἠθυα] αὶ Αανογ- 
ΒΒ. ὦ. ὅ. ΒΟΉΝ. 

ἀρχηγέτην) Αα ππης Ἰοσυπη ογπαϊία 
οϑύ ΜΟΥ αἰβραΐαϊο, απὰ ἀοσθῦ οἶνο8 
6 ραΐίσια Ὀ6Ππ6 τηϑυϊΐοβ ροβύ ΠΟΥ ΘΠ 
αἰνη]5 ΠΟΠΟΥΙθι5 οα]ῖοβ [π|586; δὺ 
Θ᾽ αβτη061 αἰνὰ ΟΠ ΒΌΠΘηθτη ὑπ θα ι15 
ἀθοθηι Αἰεὶ πουηϊηα 1Π6]16418556, 8δπο- 
ἴοτθ ἨἩεγοάοίο 5, 66; ἴοβ. ἀθηϊατιθ 
ἥρωας ἐπιχωρίους εἴ ἐπωνύμους τῇ χώ- 
ρᾳ, ΜΕ], τηοηῃθηΐθ προλῆμα ἀρχηγέ- 
τας ἀἰοίοϑ ξαϊδεθ. ΞΟῸῊΝ 

σέβονται σεύονται ἸΝ. 
οἱ πλεῖστοι ὁρίζονται τοὺς εὐεργέτας 

ἑαυτῶν ἄνδρας ἀγαθοὺς εἶναι} Ατιϑίοῦ. 
Επι|. Νῖς. 8, τ η.: Ἔνιοι τοὺς αὐτοὺς 
οἴονται ἄνδρες ἀγαθοὺς εἶναι καὶ φί- 
λους. 
ἈΜῊΝ Π.ν. Οείουϊ αὑτῶν. 

᾿Ωρωπὸς Ὠ.Ὁ.. (Οὐείετ! ὁ ̓Ωρωπός. 
βών ΔἸ πι5 τοροίθηαα. 1)6 ΟἸΌΡΟ Βιο- 
ἄοτι 14, 17, 50} ΟἸγταρ 818 94: 3 
Οἱ τὸν ᾿Ωρωπὸν οἰκοῦντες πρὸς ἀλλή: 
λους στασιάσαντες ἐφυγάδευσαν τῶν 
πολιτῶν τινας" οἱ δὲ φυγάδες μέχρι 
μέν τινος δι ἑαυτῶν ἐπεβάλοντο κατελ- 
θεῖν, οὐ δυνάμενοι δὲ τὴν προαίρεσιν 
ἐπὶ τέλος ἀγαγεῖν, ἔπεισαν τοὺς Θη- 
βαίους ἑαυτοῖς συναποστεῖλαι δύναμιν. 
Θηβαῖοι δὲ στρατεύσαντες ἐπὶ τοὺς ᾿Ω- 

ρωπίους καὶ κυριεύσαντες τῆς πόλεως 
μετῴκισαν ἀπὸ τῆς θαλάσσης αὐτοὺς 
ὡς ἑπτὰ σταδίους, καὶ χρόνους μέν 
τινας εἴασαν καθ᾽ ἑαυτοὺς πολιτεύεσθαι, 
μετὰ δὲ ταῦτα δόντες πολιτείαν τὴν 
χώραν Βοιωτίαν ἐποιήσαντο. Τάδθιη α6 
Πος ἶρ80 [θΙΏΡΟΥΘ 15, 76: Θεμίσων 
ὁ Ἐρετρίας τύραννος ᾿Ωρωπὸν κατελά- 
βετο" ταύτην δὲ τὴν πόλιν οὖσαν ᾿Αθη- 
ναίων παραλόγως ἀπέβαλε. τῶν γὰρ 
᾿Αθηναίων στρατευσάντων ἐπ᾽ αὐτὸν καὶ 
πολὺ ταῖς δυνάμεσιν ὑπερεχόντων, οἱ 
Θηβαῖοι βοηθήσαντες αὐτῷ καὶ παρα- 
λαβόντες ἐν παρακαταθήκῃ τὴν πόλιν, 
οὐκ ἀπέδωκαν. Τ)οΠ]οΒίΠμθηθβ 46 ο- 
ΤΟΠδ Ρ. 259. ΠΟ Ιϑοηθιη οἱ ΓΠθο- 
ἀοΥαπη β' πη] ποιηϊηδῦ ; ὉΌΙ {Π|ΡΙΔΠιι5 
ἴῃ ΘΟΙΏΙΠΘη 1118 ΓῸΠῚ ΠΟΡΊΟΒΙι15. ΠΔ1- 
ταῦ. (ὐὑδιαϑαπη ΟΔΡΙΓΒ ΒΌΡΟΥ ΟΥΟΡΟ 
εγερία αἰχιΐ ΟΠ ΔΌΤΙαΒ Ἱπηρουδίου, δο- 
οαβαηΐία ΡὨῃΠοβίγαϊΐο, αὖ παγγαῦ [9 οηο0- 
Βίθπθβ οοηίτα ΜιΙαϊδη Ρ. 535. 6. 
ἈοΙ5]ς., ἈὈῚ ντ46 βομο]αβίθη. Εηάθιη 
ΤΒΕΡΑΠοτιπι ᾿πΙχαϊζαΐθη ἱαηρὶ [80- 
ογαίθβ δα ῬΉΠΡΡ. Ρ. 93 Α., Ὁ] 168 
Ροβύ ρᾳρηδιῃ [ΘΟ Ὑ]ΟΔ Ὁ ἢϊ5 σοβίαβ 
ὈΓΘΥΙΘΙ ΡΟΓΟ ΤΙ : Ἡνώχλουν μὲν τὰς 
πόλεις τὰς ἐν Πελοποννήσῳ, Θετταλίαν 
δ᾽ ἐτόλμων καταδουλοῦσθαι, Μεγαρεῦσι 
δ᾽ ὁμόροις οὖσιν ἠπείλουν, τὴν ὃ δ᾽ ἡμε- 
τέραν πόλιν μέρος τι τῆς χώρας ἀπε- 
στέρουν, Εὔβοιαν δ᾽ ἐπόρθουν, εἰς Βυ- 
ζάντιον δὲ τριήρεις ἐξέπεμπον, ὡς καὶ 
γῆς καὶ θαλάττης ἄρξοντες. λυπῶ 116 
46 ᾿τηρϑυϊο πηδ}}5 ἃ ΘΔ Π15. οαρίαΐο 
γοίοτί, σοηβγπηδί οὖ σορ οϑὶθ παυγαΐ 
Ῥοάοτυβ 15» 79. 564. οΥαϊπ6 ΤΟ ΤΩ 
Ρογύατθαῦο, 46 πὶ οχ ᾿βοογαί]β Ι0ςΟ, ἃ 
ὝΝ Θββθ!]ηρὶο ΠΟῚ δἀηποίαίο, ΘΟὨΒΌ{1168 
ἔλο!]θ. Ῥ]αίαγοῆτιβ ῬΒΠΟΡοῦτη. β ΡΣ 
Πλὴν ̓ Επαμεινώνδαν μὲν ἔνιοι λέγουσιν 
ὀκνοῦντα γεῦσαι τῶν κατὰ θάλασσαν 

ὠφελειῶν τοὺς πολίτας, ὅπως αὐτῷ μὴ 



444. ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ ΗἩΙΒ5Τ. Ο6Β. .ΑὐῸΟἋᾧ 

’ ’ . 

γόντων κατελήφθη. στρατευσαμένων δὲ πάντων ᾿Αθηναίων ἐπ’ 
9 Ἁ Α Ἁ ’ ’ ᾽ - Θ ’ « Α 

αὐτὸν καὶ τὸν Χάρητα μεταπεμψαμένων ἐκ τῆς Θνυαμίας, ὁ μεν 
χυ ΄ ΄ ΄΄“ “ Α 

λιμὴν αὖ ὁ τῶν Σικυωνίων πάλιν ὑπ᾽ αὐτῶν τε τῶν πολιτῶν καὶ 
“Ο “- “ Υ̓͂ 

τῶν ᾿Αρκάδων ἁλίσκεται" τοῖς δ᾽ ᾿Αθηναίοις οὐδεὶς τῶν συμμα- 
’ 

χων ἐβοήθησεν, ἀλλ᾽ ἀνεχώρησαν Θηβαίοις παρακαταθέμενοι 
Ἀ “ οἷ ’ , 

τὸν ᾿ὡρωπὸν μέχρι δίκης. 
Υ͂ ᾿ 

,. ΚΚαταμαθὼν δὲ ὁ Λυκομήδης μεμφομένους τοὺς ᾿Αθηναίους [2] 

τοῖς συμμάχοις, ὅτι αὐτοὶ μὲν πολλὰ πράγματα εἶχον δι᾽ 
“- ’ 

ἐκείνους, ἀντεβοήθησςε δ᾽ αὐτοῖς οὐδεὶς, πείθει τοὺς μυρίους 

πράττειν περὶ συμμαχίας πρὸς αὐτούς. τὸ μὲν οὖν πρῶτον 
΄ι Ι 

ἐδυσχέραινόν τίνες τῶν ᾿Αθηναίων τὸ Λακεδαιμονίοις ὄντας φί- 
; -“ Ψ Υ͂ 9 ΄“ ’ Ξ ᾿] Α ᾿ 

λους γενέσθαι τοῖς ἐναντίοις αὐτῶν συμμάχους ἐπειδὴ δὲ λογι- 
“- Α 

ζόμενοι εὕρισκον οὐδὲν μεῖον Λακεδαιμονίοις ἢ σφίσιν ἀγαθὸν 

τὸ ᾿Αρκάδας μὴ προσδεῖσθαι Θηβαίων, οὕτω δὴ προσεδέχοντο 
Α “ 3 ’ , Ἁ Δ ὃ ΄- Π 

3 τὴν τῶν ᾿Αρκάδων συμμαχίαν. καὶ Λυκομήδης ταῦτα πράττων, 

ἀπιὼν ᾿Αθήνηθεν δαιμονιώτατα ἀποθνήσκει. ὄντων γὰρ παμ- [53] 
Υ 

πόλλων πλοίων, ἐκλεξάμενος τούτων ὃ ἐβούλετο, καὶ συνθέμενος 

τοίνυν ἀποβιβάσαι ὅποι αὐτὸς κελεύοι, εἵλετο ἐνταῦθα ἐκβῆναι 
5 ε ͵, 4} ἦν »» Ὕ: ᾿ φῳ . , 
ἔνθα οἱ φυγάδες ἐτύγχανον ὄντες. κἀκεῖνος μὲν οὕτως ἀποθνή- 

’ [ » 9 Υ͂ 

σκει, ἡ μέντοι συμμαχία ὄντως εἐπεραίνετο. 

λάθωσιν ἀντὶ μονίμων ὁπλιτῶν ναῦται 
γενόμενοι καὶ διαφθαρέντες, ἄπρακτον 
ἐκ τῆς ̓Ασίας καὶ τῶν νήσων ἀπελθεῖν 
ἑκουσίως. (ὑδίοττιπη 46 πος 1080 ἰθια- 
Ροτθ ἰβοογαίθβ ἴῃ Ρ]αΐαϊο. βαϊία Ο- 
ἱγταρ. ΟῚ, 4, Ρ. 300 Ο. ἀθ “ῬΒΕΡῃΐβ : 
Καὶ τῇ μὲν ὑμετέρᾳ πόλει τῆς γῆς τῆς 
ὑπ᾽ ̓ Ωρωπίων δεδομένης φθονοῦσιν, αὐ- 
τοὶ δὲ βίᾳ τὴν ἀλλοτρίαν χώραν κατα- 
νέμονται. θῇ Ρ. 303 Ὁ., ἀ6 ἰβάθι : 
Ὅτε μὲν γὰρ αὑτοῖς ἐξουσίαν ἤλπισαν 
ἔσεσθαι ποιεῖν, ὅ τι ἂν βουληθῶσιν, 
οὐχ ὡς συμμάχοις ὑμῖν προσηνέχθησαν, 
ἀλλ᾽ ὥσπερ ἂν εἰς τοὺς πολεμιωτάτους 
ἐξαμαρτεῖν ἐτόλμησαν" ἐπειδὴ δ᾽ ἐκ- 
σπόνδους αὐτοὺς ἀντὶ τούτων ἐψηφί- 
σασθε ποιῆσαι, παυσάμενοι τῶν φρο- 
νημάτων ἦλθον εἰς ὑμᾶς ταπεινότεροι, ἢ 
νῦν ἡμεῖς τυγχάνομεν ἔχοντες. Χοπο- 
ῬὮΟΏ Υ68 Τ]ΔΙῚ σοϑίαβ ἢος [ΘΙ ΡΟΓΙΘ οἱ 
τη] α5 “ΠΟ ΡΑ ποι ΠΘβοῖο δὴ Ἰην ἷα 
τηούτι8. ΟΠ, ]810.᾽ 5ΟΗΝ, 

ὑπὸ τῶν φευγόντων] ΟἸΟΡΙΟΤΙΙΠ,. 
δια. “ΓΒ υ]νν4}}. Η]βι. νο]. 5, Ρ. 175 δά. 
ἃ. 1840. 

μέχρι δίκης] “Τοηθο ἤτ6 ἀἰδοθρίατὶ 

ἀθ. Ῥοββθββίοημθ ὉΓΡῚΒ ροββοί." Βτο- 
αδρυ8. 5ΟΗΝ. 

2. πράττειν περὶ] 11 βιρτα 6, 4, 
25: Πράττειν περὶ τῶν σπονδῶν ἐκέ- 
λεύυον. ΑΠΔθ88. 7. 2. 12: Ξενοφῶν 
ἔπραττε περὶ πλοίων. ΤΌ]ά. «6. 2, ὃ. 7: 
Πρὸς ᾿Αρίσταρχον διεπράττετο τὰ αὐτὰ 
περὶ τοῦ στρατεύματος. ὥὶς ἸΐοΙ πη 
5 Ὑ 2 ΒΘΗΝΕ 

ἐπειδὴ δὲ 1)... ἐπεὶ δὲ δὴ 1. Οἴου 
ἐπεὶ δέ. 

3. δαιμονιώτατα] Μογαβ 'ἰπ [πᾶϊςθ 
δαιμονίως ἀποθνήσκειν ἸηξογρΓοίαίαΓ, 
ὅθο τπηοάπτη ἃς ρῬΠΙ5. τηοΥ 8. αἰτ]- 
Βσοθηΐθ. ΜΙΠῚ Ὀγον ὶΐαβ δαοῦουἹβ ΠΙΤΗΙΒ 
ΟὈβοῦτα ἀἸβριοθῦ. 5ΟΗΝ, 

τοίνυν] (ὑοΠ]θοίιΓϑο ΝΥ γυθπ ΟΣ 
ἴῃ ΒΊΡΠΟΙΙ. ΟΥ̓ ἃ ΝΟ]. 2, Ρ. 105. τοῖς 
ναύταις Ῥ͵ΘΟΙ]Π1 τηπ]ῦο ἔδο ΠΟΥ τα Πο- 
ΘΟ δὰ ΡΒ ΡΥ ΠΙΟ ατῃ Ρ. 342. τὴν 
ναῦν. ΒΟΉΝ, ϑϑεὰ ἀποβιβάζειν ἀ6 
ΠΥ ]ρ Δ 1118. ῬΟΥΤπι5. ἀἸοϊξιν αιιᾶ πη 4Θ 
Πᾶν]. Νϑαῖιθ ΟΡ. δγαῖ ΤΘΡοῦ τὴν 
ναῦν. Δα καὶ---τοίνυν οσοηΐογαβ (ἔσοηῃ. 
ξνδι 

ὄντως 1).1. οὕτως Ν΄., ϑρτα Βουρίο 



466. 118. ΥἹἿΙ. ΟΑΡ. ΤΥ. μὅ 

4 Εἰπόντος δὲ Δημοτίωνος ἐν τῷ δήμῳ τῶν ᾿Αθηναίων ὡς ἡ [4] 

μὲν πρὸς τοὺς ᾿Αρκάδας φιλία καλῶς αὐτῷ δοκοίη πράττεσθαι, 
“ ’ ω ’ Ὑ “ ἰχ ᾿ ΠΥ 

τοῖς μέντοι στρατηγοῖς προστάξαι ἔφη χρῆναι ὅπως καὶ Κό- 
κ “ δ - ἾὌΦ Π Κ}» ’ὔ ἊΣ “- ε 

ἢ τῷ δήμῳ τῶν Αθηναίων ἀκούσαντες ὃὁὲ ταῦτα οἱ 
’ 

ρινθος σῴῷα 
ΚὩ ’ Α ’; ε κ Α « ΄ ’ 

ορίνθιοι, ταχὺ πέμψαντες ἱκανοὺς φρουροὺς ἑαυτῶν πάντοσε 
“ "Ὁ: “- ᾽ 7 ἊΝ ΕῚ ἂν 9 ’ ς δὲ »Ὦἢ, 
ὅπου ᾿Αθηναῖοι ἐφρούρουν εἶπον αὐτοῖς ἀπιέναι, ὡς οὐδεν ἔτι 

’ ΄ ε ,..,3 ; ς ϑΑ σ΄ ς » “- 

δεόμενοι φρουρῶν. οἱ δ᾽ ἐπείθοντο. ὡς δὲ συνῆλθον οἱ ἐκ τῶν 

φρουρίων ᾿Αθηναῖοι εἰς τὴν πόλιν, ἐκήρυξαν οἱ Κορίνθιοι, εἴ τις 

ἀδικοῖτο ᾿Αθηναίων, ἀπογράφεσθαι. ὡς ληψομένους τὰ δίκαια. 
», Α ’ὔ ᾿ ’ ’ τ “- Ἀ - Α 

ούτω δὲ τούτων ἐχόντων Χάρης αφικνεῖται μετὰ ναυτικοῦ προς [5] 
Π Ψ κ ΥΌ Ν ’ ,) [ “ ,ς 

Κεγχρείας. ἐπεὶ δ᾽ ἔγνω τὰ πεπραγμένα, ἔλεξεν ὅτι ἀκούσας 

ἐπιβουλεύεσθαι τῇ πόλει βοηθῶν παρείη. οἱ δ᾽ ἐπαινέσαντες 

αὐτὸν οὐδέν τι μᾶλλον ἐδέχοντο τὰς ναῦς εἰς τὸν λιμένα, ἀλλ᾽ 
ο »-“" 9 ’ὔ Α Α « ’ Α Ἁ ’ 

ἀποπλεῖν ἐκέλευον᾽ καὶ τοὺς ὁπλίτας δὲ τὰ δίκαια ποιήσαντες 

ἀπέπεμψαν. ἐκ μὲν οὖν τῆς Κορίνθου οἱ ᾿Αθηναῖοι οὕτως 
’ - 

6 ἀπηλλάγησαν. τοις μέντοι ᾿Αρκάσι πέμπειν ἠναγκάζοντο τοὺς [6] 
«ε ’ 93 ’ Ν Α , 7 ’ 
ἐππεὰας επικουβοὺυς διὰ τὴν συμμαχίιᾶν, εἴ ἽΝ. στρατευοῖτο 

ἐπὶ τὴν ᾿Αρκαδίαν" 

πολέμῳ. 

κ ᾿ - 3 ἘΜΈ 1 
τὴν δὲ Λακωνικῆς ουκ ἐπέβαινον ἘΠῚ 

"Ποῖς δὲ Κορινθίοις ἐνθυμουμένοις ὡς χαλεπῶς ἔχοι αὐτοὺς 

ρ. ὄν. (ὐείθιὶ οὕτως. Θᾳοα ΘρῸ ΟἸτη 
ἀ6] θατα. [.. Ὁ. “ὅμως ἃ ΝΥ γίίεηβρά- 
ΟἾΟ 1. 6. ρΡχτοροβιίαιῃ ργοθο.᾽ 50ΟΗΝ. 

4. εἰπόντος Δημοτίωνος---ἔφη] Ια. 
Δηποί. δὰ 4, 8,9. 

Δημοτίωνος  Ηπιηο 4]1ὰπ66 ΠΟη π0- 
γ᾽ : πᾶ ἄσωτος 1116 [)επηοίϊο 'ΠἼπηο- 
ΟἸΒ ΘΟΙ]ΟῚ ΑΥΠ ΘΠ δὶ 6, Ρ. 243 Β., Ρο8- 
ΤΘΙΙΟΤῚΒ δοία[]8 6586 νἹαθίαν. ὅΟΗΝ, 

Κόρινθος 1). ΕΟ. (ὐδίουὶ ἡ Κύόριν- 

θος. Μοχ σῶα Υ. ἀπρ]1Οἱ δοσοηῖα 
οὔ ΄΄ οσοπ]αῃοῖο. 

ἀκούσαντες δὲ Ὁ.ΒΕΙΟΝ. Οὐδίουι 
ἀκούσαντες. 

ταχὺ πέμψαντες .Β.ΕΙΝ. Οὐίουι 
πέμψαντες ταχύ. 

᾿Αθηναῖοι ἐφρούρουν Ὠ.Β.Ε.1.ν. Οε- 
[ον “ἐφρούρουν ᾿Αθηναῖοι. 

εἶπον] εἶπαν Ο. ΡΝ Υ.: 
αὐτοῖς] αὐτοὺς ἽΝ 
ληψομένους τὰ δίκαια) ᾿οπι ο8 

Ὧ6 τηϑγοθᾶάθ βο]αΐα τ] 0118 ΡΟ Υαρτὶ- 
ηἶβ, αποα ΒΕα 68 τὰ δίκαια ποιήσαν- 
τες ἀπέπεμψαν ἀοςεῖ. ΑΠΔὈ. 7, 7. 14: 
Τότε ἀπιέναι, ὅταν τὰ δίκαια ἔχωσιν οἱ 

στρατιῶται. Ῥ] ΔΤ τι5 Π)10Η18 6. 40: 
Τὰ δίκαια τοῖς ξένοις ποιεῖν. (ΟἼΘΕΘΙΟ 
ἴῖὰ Οἢϊο. 1, 5. 7ιδέα ρτώϑογο, οἱ Οο- 
ἸΠη611 1, 8, 11. οὗ τὸ. ιδέα γοασίογο 
αἰχιῦ. Τγϑῖαβ Ρ. 5900. 46 8015 580- 
Ρανὶῦ: Οὗτοι οὐδὲν ἔτι ὑμῖν τῶν δι- 
καίων ἐποίουν. ΘΟῊΝ, ὔΟὐγορ. 2; 2, 

Ε ΄ διὰ “ ΄ “- 
20: ᾿Εθέλοιτ᾽ ἂν ἐᾶν νέμειν ταῦτα τοὺς 
᾽ ,, 39. δ΄ Ἂἵ ’ ε ΄ὔ 

Ἀρμενίους, εἰ ὑμῖν μέλλοιεν οἱ νέμοντες 
τὰ δίκαια ἀποτελεῖν; ΑΠδΌ. 7, 7, 17: 
Ἡμεῖς τοίνυν ἀπίοιμεν ἂν ὁπότε ἂν 
μισθὸν ἔχοιεν οἱ ταῦτα ὑμῖν κατα- 
πράξαντες" εἰ δὲ μὴ, ἐρχόμεθα μὲν 
καὶ νῦν τιμωρησόμενοι ἄνδρας, οἱ τού- 
τους παρὰ, τοὺς ὅρκους ἠδίκησαν" ἣν δὲ 
δὴ καὶ ὑμεῖς τοιοῦτοι ἦτε, ἐνθένδε ἀρξό- 
μεθα τὰ δίκαια λαμβάνειν. 

5. δὲ τούτων] δὲ καὶ τούτων Υ. 
ναυτικοῦ Ο. ἘΚΕΜΠΝ. Οὐρίου τοῦ 

ναυτικοῦ. 
Κεγχρίας ΟΝ. Κεγχρείας 1. 

(ὐδἴευ] τὰς Κεγχρείας. 
6. πέμπειν ἠναγκάζοντο ΠΕΙ͂Ν. Οε- 

[6ΥἹ ἠναγκάζοντο ποτε; 

πολέμῳ] πολέμῳ Ν᾽. 
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΄“- Α ΄ 

σωθῆναι, κρατουμένους μὲν καὶ πρόσθεν κατὰ γῆν, προσγεγενη- 

μένων δὲ αὐτοῖς ᾿Αθηναίων ἀνεπιτηδείων, ἔδοξεν ἀθροίζειν καὶ 
ν ὭΡΑ ’ ’ ς ’ δὲ ’ “ Α 

πεζοὺς καὶ ἱππέας μισθοφόρους. ἡγούμενοι ὁε τούτων, ἅμα μεν 
Ἁ Α ’ 

τὴν πόλιν ἐφύλαττον, ἅμα δὲ πολλὰ τοὺς πλησίον πολεμίους 
“ 9 ’ “ ’ ’ » 9 ’, νι 

κακῶς ἐποίουν εἰς μέντοι Θήβας ἔπεμψαν ἐπερησομένους εἰ 
«- ᾽; 

7 τύχοιεν ἄν ἐλθόντες εἰρήνης. ἐπεὶ δὲ οἱ Θηβαῖοι ἰέναι ἐκέλευον, [7] 
΄σ ΄-“ “- Α ᾿ Α 

ὡς ἐσομένης, ἐδεήθησαν οἱ Κορίνθιοι ἐᾶσαι σφᾶς ἐλθεῖν καὶ ἐπὶ 
«-- Α 

τοὺς συμμάχους, ὡς μετὰ μὲν τῶν βουλομένων ποιησόμενοι τὴν 
᾿] 7 Ἁ Α ’ ς ’ 3 ἢ “- 9" ’ 

εἰρήνην, τοὺς δὲ πόλεμον αἱρουμένους εασοντες πολεμεῖν. εφὲν- 
᾿ κι ’ ᾿ , ᾽ ᾽ ς 
των δὲ καὶ ταῦτα πράττειν τῶν Θηβαίων, ἐλθόντες εἰς Λακε- 

3 νἀ Ὁ , ᾿ 
8 δαίμονα οἱ Κορίνθιοι εἶπον, ᾿Ημεῖς, ὦ ἄνδρες Λακεδαιμόνιοι, [8] 

Ν « ΄“-“ ᾿ «ς ’ ’ κ ς ΄“ 9 ’ 

πρὸς ὑμᾶς πάρεσμεν ὑμέτεροι φίλοι, καὶ ἀξιοῦμεν, εἰ μέν τινα 
»-» “- “΄ “- ’ 

ὁρᾶτε σωτηρίαν ἡμῖν, ἐὰν διακαρτερῶμεν πολεμοῦντες, διδάξαι 
“- νἅ ’ κ 

καὶ ἡμᾶς" εἰ δὲ ἀπόρως γιγνώσκετε ἔχοντα τὰ ἡμέτερα, εἰ μὲν 
πον “- ’ ,ὔ 3 Ὁ ΄. Α Μᾶνρ, ὡ ς Ἶδὲ 

καὶ ὑμῖν συμφέρει, ποιήσασθαι μεθ΄ ἡμῶν τὴν εἰρήνην ὡς οὐδὲ 
᾿] 5 , “Δ “ «ἅ ΘΥΜΕ “ ’ Ξ 3 ’ «ε “- 

μετ᾽ οὐδένων ἂν ἥδιον ἢ μεθ᾽ ὑμῶν σωθείημεν" εἰ μέντοι ὑμεῖς 

λογίζεσθε συμφέρειν ὑμῖν πολεμεῖν, δεόμεθα ὑμῶν ἐᾶσαι ἡμᾶς 
5. ΨᾺ ’ ’ ᾿ Ν ᾿, « 3 "7, ν 

εἰρήνην ποιήσασθαι. σωθέντες μὲν γὰρ ἴσως ἂν αὖθις ἔτι ποτε 
Ε] ΄“΄ ς κ ’ ὟΝ Α ΄ ϑ᾽ ’ὔ - Μ“ 

ἐν καιρῷ ὑμῖν γενοίμεθα: ἐὰν δὲ νῦν ἀπολώμεθα, δῆλον ὅτι 
ὰ 37 3 , 3 ᾽ὔ κ “ ε 

ο οὐδέποτε χρήσιμοι ἔτι ἐσόμεθα. ἀκούσαντες δὲ ταῦτα οἱ Λα-[9] 
’ “ ; ’ ᾿ 9 ’ ἅ 

κεδαιμόνιοι τοῖς τε Κορινθίοις συνεβούλευον τὴν εἰρήνην ποιή- 

κρατουμένους 1).1.. κρατημένους ἡμέτερα 1). (ὐδίοτ! ὑμέτερα. 
Ο.Ό, Οδίοιὶ κεκρατημένους. Υ᾽ ἃ. 8δῃ- συμφέρει] συμφέροι (.Ἐ. 
πῇ ΔΗ, 320. ἡμῶν] ὑμῶν Ο.Ε. οὐ Τὴ. οογγθοΐῃιϑ, 

ἀνεπιτηδείων] ἐπιτηδείων Δ. ΑἸΑ., [1ῃ 400 ΡΓ. [ἈΠηΘ ἢ ΠΟῺ νἱἀθύαν. [1588 η. 
ΟΟΥΤΊΡΘΗΙΘ]. “Μοτχτι8 ΘΟΙΩΡΆΓΑΥ Πε- οὐδὲ μετ ̓ οὐδένων] Ααἱ μετ᾽ οὐδένων 
ΒΥΟΠΙ : ̓Επιτήδειος, ὁ φίλος, ἀνεπιτή-ὀ δαὶ οὐδ᾽ ἡμεῖς μετ᾽ οὐδένων δαΐ οὐδὲ 
δειος, ὁ ἐχθρός. ἦΒΟΗΝ. μεθ᾽ ἕνων Ἔχβρθοίθβ, μἶβὶ οὐδὲ τοβρίοὶέ 

πολλὰ τοὺς πλησίον πολεμίους Ώ).Ε. ὀοπίγαγ!αμη πολεμεῖν. 1... )6 ρΡ]ὰ- 
ἘΛῚ. τοὺς πλησίον πολεμίους (. τοὺς τᾺ]] οὐδένες οοηΐ. ΝΑ] ΚΘπαγ. δα Ηδ- 
πλησίον πολεμίους, Δϑοι!ρίο βιργα τοῦοῖ. 9, 58. Θυοὰ γΘΙῸ ΥΝ οἰβκῖαβ 
νϑυβαχη πολλὰ, ἡ, (εἴθ! τοὺς πολε-. τηδ]θθαΐ ΒοΙΙρύπιπη εἴ γε καὶ ὑμῖν συμ- 
μίους. φέρει γε] εἴ πῃ καὶ ὑμῖν, ἴῃ 60 ΠΟ 

ἐλθόντες εἰρήνης Ὁ.ἘΕΙΝ, Οδίοσὶ ΒΘ 010 σατὴ γἱτῸ ἀοείΐο: ΒΘ] ΌΘΗΒ ΘΠ ΠῚ 
εἰρηνης. ἐλθόντες. εἰ μέντοι, Ῥοδὶδατη ΡΓῸ εἰ δὲ, ΡΥἱα8 μὲν 

ἡ. ἐσομένης Ἰ,ΘοΟΠΟΙανα8Β. [ΔὈῚῚ τγϑϑριοὶΐ οἱ ροβίαϊαι, 5ΟΗΝ, 
ἐσομένων. ἂν τἀὐαπηΐ Ο.}.Ε.Ε..1., οτ. ο6- 

τοὺς δὲ πόλεμον Ε΄. τούς τε πόλεμον [6]. 
Ο}.1. ν΄. Οὐβιοι τοὺς τὸν πόλεμον. ἐν καιρῷ] ϑΌΡΙΔ 3, 4,0: Ἔν καιρῷ 

αἱρουμένους Οσ.).Ὲ.Ε.1.ν. Οβίουὶ σοι εἶναι. Απαοοϊάοβ Ρ-72: Καὶ ἐστὶν 
αἱρησομένους. ὑμῖν χρῆσθαι τούτοις, ὅπου ἂν ἐν καιρῷ 

ὃ. ὑμέτεροι] οἱ ὑμέτεροι Ε, ὑμῖν γένηται. 5ΟΗΝ. 
ἡμῖν 1)... (Οὐθίοεὶ ὑμῖν. χρήσιμοι ἔτι Ὁ .Ε ΕἾ. Οεἰοι ἔτι 
διακαρτερῶμεν] διακαρτεροῦμεν Ἐ,, χρήσιμοι. 



ΠΡ ΥΕ: ΟΡ ἘΥ͂. 447 

σασθαι καὶ τῶν ἄλλων συμμάχων ἐπέτρεψαν τοῖς μὴ βουλομέ- 
Α ς “-“ “-“ ᾿] ’ - τ Α δ᾽ » 

νοις σὺν εαυτοῖς πολεμεῖν ἀναπαύεσθαι" αὐτοὶ ὁ᾽ ἔφασαν πολε- 

μοῦντες πράξειν ὅ τι ὧν τῷ θεῴ φίλον ἢ ὑφήσεσθαι δὲ 
“07 «ὶ κ' “ , , ,ὔ 7, 

οὐδέποτε, ἣν παρα τῶν πατέρων παρέλαβον Μεσσήνην, ταύυτῆης 

Το στερηθῆναι, οἱ οὖν Κορίνθιοι ἀκούσαντες ταῦτα ἐπορεύοντο εἰς [10] 

τὰς Θήβας ἐπὶ τὴν εἰρήνην. οἱ μέντοι Θηβαῖοι ἠξίουν αὐτοὺς 
Α ς ᾽ὔ ε ὐϑν. , “ ες Α ’ 

και συμμαχιᾶν ομνυναι" οι δὲ απεκρβρινᾶντο οτι ἢ μεν συμμάᾶάχια 

οὐκ εἰρήνη ἀλλὰ πολέμου μεταλλαγὴ εἴη" εἰ δὲ βούλοιντο, πα- 
“- ΕΩ ᾿ ὃ ’ 3 Ἢ 4 “5 ; δὲ 

εἶναι ἔφασαν τὴν δικαίαν εἰρήνην ποιησόμενοι. ἀγασθέντες ὃὲ ΡΗ 1 ῆ 
3 ᾿ ε κ Ψ , ᾽ ,ὔ » ΠῚ δὰ 

αὐτοὺς οἱ Θηβαῖοι, οτι καίπερ εν κινδύνῳ οντες οὐκ ἤθελον τοις 

3 ’ὔ 9 ’ ’ ’ “ « Α 

ευεργεταις εἰς πόλεμον καθίστασθαι, συνεχώρησαν αὐυτοις και 

Φλιασίοις καὶ τοῖς ἐλθοῦσι μετ᾽ αὐτῶν εἰς Θήβας τὴν εἰρήνην 
Νὰ ΣᾺ ΨΆ "᾿ ᾿ ς - ἄς ἣν, ΣΑΣ 28 ,ὔ Ἀχτ δ ἃ 
εφ ῶΤε εχειν τὴν εαυὐυτῶν εκαστοῦυς. Και ἔπι Τοῦυτοις ὠμόσθησαν 

ΠΑΒΝ ε Α Α Φ , ᾽ Ν 6 ε ὔ ΕῚ 

11 οἱ ορκοι. οι μεν δὴ λιασιοι, επει ουὑτωῶς ἢ σύμβασις εγένετο. 

ΤΩ 

εὐθὺς ἀπῆλθον ἐκ τῆς Θυαμίας" οἱ δὲ ᾿Αργεῖοι ὀμόσαντες ἐπὶ 
“-“ 9 - ’ ᾿] φ Α Ψ 9 ’ὔ 

τοῖς αὐτοῖς τούτοις εἰρήνην ποιήσασθαι, ἐπεὶ οὐκ ἐδύναντο κατα- 

πρᾶξαι ὥστε τοὺς τῶν Φλιασίων φυγάδας μένειν ἐν τῷ 'ρικα- 
’ ς 5 ΄-ᾳ.- Ὃ ΄“ ’, » Α ᾿ ’ 

ράνῳ ὡς ἐν τῆ εαυτῶν πόλει ἔχοντας, παραλαβόντες εφρούρουν, 
’ ’ Α ΄“-“ ’ὔ οὺ εἰ ς ’ ’ 

φάσκοντες σφετέραν τὴν γῆν ταύτην εἶναι, ἣν ολιγῳ πρότερον 
χὺ "5 7 Α ’ “ ’ 

ὡς πολεμίαν οὖσαν ἐδήουν. καὶ δίκας τῶν Φλιασίων προσκα- 
, 

λουμένων οὐκ ἐδίδοσαν. 

[11] 

Σχεδὸν δὲ περὶ τοῦτον τὸν χρόνον τετελευτηκότος ἤδη τοῦ [12] 

πρόσθεν Διονυσίου ὁ υἱὸς αὐτοῦ πέμπει βοήθειαν τοῖς Λακε- 
’ὔ Ν. Ὁ ’ὔ Ἁ 9 ᾿] “- Ζ 

δαιμονίοις δώδεκα τριηβεέις και αἀβχόντα αὐτῶν Τιμοκράτην. 

΄ “ἊἊ -"» ΄-“- 

οὗτος δ᾽ οὖν ἀφικόμενος συνεξαιρεῖ αὐτοῖς Σελλασίαν" καὶ 
΄' ͵) 9 ’ὔ; Ε 

τοῦτο πράξας ἀπέπλευσεν οἴκαδε. 

1Ο. καὶ συμμαχίαν] συμμαχίαν. 
ὅτι ἡ] ἡ. 
ἔχειν͵ ἔχοιεν Υ. 
οἱ ὅρκοι οτη. Υ. 
11. σύμ. ρτο ξύμ. Ὁ. συμβίβασιςν. 
ποιήσασθαι) ΝΊΒΙ Βο. θη πὶ ποι- 

ήσεσθαι. 
ἐδύναντο (ὐ.).Ε. (Οὐδίετϊ ἠδύναντο. 
ἔχοντας  ΕΚΕΝ. Οείοιϊ ἔχον- 

τες. 
παραλαβόντες] ΡΙΓΚΠΘΙΠΘΙΙ νοΥβιο- 

ΠΟΙ ἤρ805 ἴηι βαθην γϑοθρογιηέ ργωϑῖ- 
αἴογιο υυσογιν ρυ ραν! ΟΥ̓ οΙἤπι5. οο- 
σμραΐιην (ΓΙΟΥ͂ ΔΉ") ἢγηναγιέ ργῶ- 
δἰαἴο νου Υ̓οιβκίαβ. ΞΌΗΝ. Ἦἢος 
αϑί καταλαβόντες. 

τὴν γῆν 1).Ε.10Ὁ. (Οὐδίετὶ καὶ τὴν γῆν. 
προσκαλουμένων] προκαλουμένων Α. 

9... διά. δῃποῖ. 84 1, 7, 12. 
12. πρόσθεν Ο.Ὁ ἘΚΕΤΟΝ. Οίοεὶ 

προτέρου. 
οὖν) αὖ ΤΟΝ. τηᾶγρὸ Θίθρμδηϊ. 
Σελλασίαν) Ομ ἀΘβοϊνογαΐ, ἃ Βωο- 

[18 50]]1ο]1αὐΔ. ΙΟΩΟΓ. 15, 64: Ἣ 
μὲν οὖν πρώτη μερὶς τῶν Βοιωτῶν τὴν 
πορείαν ἐποιήσατο ἐπὶ τὴν Σελλασίαν 
καλουμένην πόλιν, καὶ τοὺς τῇ δε κατοι- 
κοῦντας ἀπέστησε τῶν Λακεδαιμονίων. 
Θυρυβοῦχη οοηΐ. ΧΘΠΟΡΏΟΙ βαρτὰ ύ, 
5,27. ὕ ἐ]Πδΐαν Μοχιβ πο Χομο- 
ῬΒοΟπΙΒ. ἸοοῸ τιϑιι8 δα νἹπαϊοαηα τη 
πλησίον 2, 2.12, ἴῃ ΑααΘ6Π618 δα ῥ. 65. 



ἈΑ-Ὁ: 

12 ρόντι συντελοῦντα εἰς τὸ ᾿Αρκαδικόν. οἱ μέντοι ᾿Αρκάδες οὐ [13] 

14 Θὲ δὲ ᾿Αρκάδες διαπραξάμενοι ταῦτα ἐπορεύοντο ἐπὶ τὰς [14] 

448 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒΚ ΗΙΒΤ. 6Β. 

“- ΄'. “ ’ 

Μετὰ δὲ τοῦτο οὐ πολλῷ ὕστερον καταλαμβανουσιν οἱ 
6 . “- “- Α κ Α ς “- ὔ ᾿ Α ΄σ 

908. ἘΠῚ «οὶ Λασιῶνα, τὸ μὲν παλαιὸν ἑαυτῶν ὄντα, ἐν δὲ τῷ πα- 

παρωλιγώρησαν, ἀλλ᾽ εὐθὺς παραγγείλαντες ἐβοήθουν. ἀντεβο- 
; ν ν - Ἢ ἢ ε , ἂν ’ 
ἤθησαν δὲ και τῶν λείων οἱ τριακοσίοις. και εΕτι τετρακόσιοι. 

. ’, ; ι Ρ. δ" ἐδ , ; 
ἀντεστρατοπεδευμένων δὲ την ημερᾶν εν ἐπιπεδεστέρῳ χωρίῳ 

΄ι ΄. Ἁ 3 ’ ο ΄ ᾿Ὶ Α Α “ 

τῶν ᾿Ηλείων τῆς νυκτὸς οἱ ᾿Λρκάδες ἀναβαίνουσιν ἐπὶ τὴν τοῦ 

ὑπὲρ τῶν ᾿Ηλείων ὄρους κορυφήν ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ κατέβαινον 

ἐπὶ τοὺς ᾿Ηλείους. οἱ δὲ ἰδόντες ἅμα μὲν ἐξ ὑπερδεξίου προσι- 

ὄντας, ἅμα δὲ πολλαπλασίους, ἐκ πολλοῦ μὲν ἀπελθεῖν ἡσχύν- 

θησαν, ὁμόσε δ᾽ ἦλθον καὶ εἰς χεῖρας δεξάμενοι ἔφυγον" καὶ 
Ἁ Ὶ 

πολλοὺς μὲν ἄνδρας, πολλὰ δὲ ὅπλα ἀπώλεσαν, κατὰ δυσχω- 

ρίας ἀποχωροῦντες. 

τῶν ᾿Ακρωρείων πόλεις. λαβόντες δὲ ταύτας πλὴν Θραύστου 
" “ . “ , Δ Ὶ ϑ Ἁ ’ 

ἀφικνοῦνται εἰς ᾽᾿Ολυμπίαν, καὶ περισταυρωσαντες τὸ Κρόνιον 

Λασιῶνα] 1)6 Θὰ νἱᾶθ ΒΌΡΓα 2, 2, 
830. Ρ]υσθαβ το παῦγαὺ [ΙΟαοτβ 
15. 77. 41] [μαϑιοόποίη ΓΥΙΡΏΥ]ο χω- 
ρίον ὀχυρὸν ΔρρὈ6|1α. Ῥγοίοχβθαηΐ 
ΕἸ6Ὶ δχϑιι165, 4] ἴῃ Ἰοσιιπ 1] τὴ σΟ0Π- 
ἔαρεγαηῖ. ἴῃ ριρῃα 84] Ϊ],ἈΒΊΟΠ6ΠῚ 
σΟΙΏΤ1588 σθοϊἀογιιηῦ Ρ]18 αΠδτη 200 
ἘΠ6Ὶ τα]]ἴθ5; Ατὐοδᾶθβ ΠΌΤΊΘΓΟ ἸΟΠΡΘ 
ΒΌΡΘΙΙΟΥΘΒ ἀοἰπαθ Ἰρβαῖ ]θατη ἰηνᾶ- 
ἀπης. [{ὰ Πιοάοτγιβ, 41] δααϊῦ ἃ0 
ΑἸΠΘΠΙθηβιθτι5 Ατοδάθϑ Βα 05161α ρϑυ]- 
1888 : Μετεπέμψαντο παρ᾽ ᾿Αθηναίων 
συμμαχίαν. 1)6 ᾿ᾶς 5οοϊοίαίθ Ὀ6]]1 
ΧΟΠΟΡἤοΟΗ. βυαρια αἰχὶς ᾧ.. 2. οἱ 6. 
5ΌΗΝ, 6 δεορηΐα δοιιΐο ΠΟΠΊΪ15 
Λασιὼν, 4] Πὶς οδὺ ἴῃ 11 γ18, ν. δὰ 
ΤΏ 65. Βέθρῃ. 

132. τῶν ᾿Ηλείων οἱ τετρακόσιοι 1). 
ΒΕΔ. Οὐδίδι οἱ τῶν ᾿Ηλείων τετρα- 
κόσιοι, ὨΪΒῚ αποα οἱ οἵη. 1. “Ἐὺΐ 
Ἐ]Θουιιπὰ Θχϑγοϊδιιθ οχ σοῖο Θααϊίιπὶ 
εὖ ρβαϊδιμη ΠιιπΊΘγῸ σοηδβύαίιβ. Οἱ 
τριακόσιοι νἸἀθηΐ" 6586 ρϑαϊίθβ, απ 
᾿ηΐγα ᾧ. τό. ἀϊεϊξαν: Οἱ ἱππεῖς καὶ οἱ 
τριακόσιοι." ΗΝ. Ηἴϊῃηο τοοΐο θο- 
θτθθιιβ τριακόσιοι καὶ ἔτι τετρακόσιοι 
ΡΓῸ βουϊρίαγα ΠΟ τὴ τετρακύσιοι καὶ 
» ΄ 

ετι τριακοσίοι. 

ἀντιστρατευομένων ] ἀντεστρατευο- 
μένων Εὰ. ““Μοτι8 οτπμθπααδΐ ἀντιστρα- 
τοπεδευομένων, ἀοίεπαϊς νυϊρσαίαχη 

 οΙῆ5 σοτηραγῖαΐο ΙοοΟ 4, 7, 7. οἷ 7» 
5» 8. Β50ΗΝ. ἘΒΕἰ ἀντιστρατοπε- 
δευομένων Ν. ῬϑουΙθα μα απη ογαΐ ἀντε- 
στρατοπεδευμένων. 

ἐν ἐπιπεδεστέρῳ] ἐπὶ πεδεστέρῳ Α. 
ΟΕ. ΑἸα. 

ὑπὲρ] ὑ ἴῃ ταϑαγὰ 1). 
ἐκ πολλοῦ] Καὶ ἰοησίηψιιο τϑοῖβ 1ηΐθΓ- 

Ργθίαςαγ Μοτιβ. 5ΟΌΗΝ, 
14. ᾿Ακρωρείων] ᾿Ακρωρειῶν Υ. ΑἸ. 

“106 ροριο ρῥυΐπηιβ σϑοΐθ ᾿ηΐογργθία- 
5 οϑί Μοιιβ. ὥὄρΓα 2, 2, 21. τη6- 
τηογδηΐι ᾿Ακρώρειοι. ὥΐορΠδη. ΒΥΖ. 
ὈΓΡΘι ΓΠῚΙΡΏΥ 6. ΔΡΡΘΙ]αῦ ΟΓΟΥΙΟΒ, 
οὔατα ᾿ποοΪὰ5 ᾿ἰΐαὰ ΔΡΡΘΙ δ δάάθηβ. 
Βαρὶο ἐοΐα, αιιᾶπὶ ΡΟΡιτΪτ8. ᾿ἰβίθ, ΡῈΥ 
αἰνοῦϑαβ ὉΥΓΡ65 αἸβρουξιβ, οσσπραθαΐ, 
᾿Ακρώρεια αἰοϊξαγ ἃ ΠΙΟάΟΙΟ 14, 17, 
ῬΟΡαΪὰΒ 1086 ᾿Ακρώρειοι. ἴΐὰ Μογι. 
Ῥιοάογ. 15, 77. σαρίαβ 0 ΕἾ]618 ἔιϊββθθ 
αἰῦ αὐθο8. Μαγραηα, Οτοπίατη, Ογρᾶ- 
τἸβϑίαπῃ οἵ ΟΟΥυρμαβιστη." 5ΟΗΝ. 

Θραύστου] Οὐομηραγανὶ Μοτῖβ 1ο- 
οὕτη Θραιστὸς ἀϊούιμῃ ἃ Ἰ)]ΟΟΟΙΟ 15, 
17. ΒΟΉΝ. ι 

τὸ] [ΔΡῚῚ τόν. Οὐοτγοχὶς ἃ. ιη- 
ἀογῆϊιβ δὰ ϑίθρῃ. π68. ἴῃ 864. πο- 
ΤΏΪΠ6. 

Κρόνιον )..Ε. ΕΝ. Οὐδίουϊ Κρώνειον. 
“Ὁ 01}15 ϑαΐαγπο βαοοσ. ΑἸῈΠΕ Κρόνιον 
ἈΡΡΘΙ]Δηζ,ΒΟ] πὶ ναυϊαύϊομθ.᾿ ὅὍΟΗΝ, 

Α.Ὁ. 



465. ΤΒΎΧΕ ΥΡΟΤΥ, 440 

ἐνταῦθα ἐφρούρουν καὶ ἐκράτουν τοῦ ᾿Ολυμπιακοῦ ὄρους" ἔλαβον 
Α Α ’ ᾿] ’ ΄“ “᾿ Ἁ ; ε 

δὲ καὶ Μαργανέας ἐνδόντων τινῶν. οὕτω δὲ προκεχωρηκότων οἱ 

μὲν ᾿Ηλεῖοι αὖ παντάπασιν ἠθύμησαν. οἱ δὲ ᾿Αρκάδες ἔρχονται 
Ἧ΄ (ἐς ᾿ 7, κ ,ὕ κ᾿ ΡΞ ς “ 3 Ύ ΡῚ ᾿ 
ἐπὶ τὴν πόλιν. καὶ μέχρι μὲν τῆς ἀγορᾶς ἤλθον᾽ ἐκεῖ μέντοι 
φ ᾿ « ε “ μν ΓΥ. ᾿ αι ᾽ ’ Π ΕΙ 
ὑποσταντες οἵ τε ἱππεῖς καὶ οἱ ἄλλοι αὐτῶν ἐκβαλλουσί τε αὐ- 

Α κ 9 ’ ’ Ἀ [ 9 ’ Ἂ' Ἁ ο 

Το τοὺς καὶ ἀπέκτειναν τινας καὶ τρόπαιον ἐστήσαντο. ἦν μὲν οὖν [15] 

καὶ πρότερον διαφορὰ ἐν τῇ "Ηλιδι. οὗ μὲν γὰρ περὶ Χαρο- 
’ ι ΑΝ, κ . ’ 3 ι 

πὸν τε και Θρασωνίδαν και Ἀργεῖον εἰς δημοκρατίαν γον τὴν 

πόλιν, οἱ δὲ περὶ Σ)υτάλκαν τε καὶ ᾿ἱππίαν καὶ Σ τρατόλαν εἰς 

ὀλιγαρχίαν. ἐπεὶ δ᾽ οἱ ᾿Αρκάδες μεγάλην δύναμιν ἔχοντες σύμ- 

μαχοι ἐδόκουν εἶναι τοῖς δημοκρατεῖσθαι βουλομένοις, ἐκ τούτου 
δχ , ε ᾿ ᾿ Χ ’ 3 κ ΄ α 
ὁὴ θρασύτεροι οἱ περὶ τὸν Ἄαροπον ἦσαν, καὶ συνθέμενοι τοῖς 

᾿[16] 
« “-“ Ἁ « Ἄ »] 95 ’, “5 ᾿ ᾿] Ἁ Ψ ’ 

{ππεὶς καὶ οἱ τριακόσιοι οὐκ ἐμέλλησαν, αλλ᾽ εὐθὺς εχώρουν 

τόδ᾽ Αρκάσιν ἐπιβοηθεῖν καταλαμβάνουσι τὴν ἀκρόπολιν. οἱ ὃ 

5, ἄκον ’ὔ Ἵ Ἄς ὁ «“ 3...“ ᾿ ΄σ Δ ’ Ἁ 

ἄνω, καὶ ἐκκρούουσιν αὐτούς" ὥστ᾽ ἔφυγον σὺν τῷ ᾿Αργείῳ καὶ 
--΄"- -΄- , 

Χαρόπῳ τῶν πολιτῶν περὶ τετρακοσίους. οὐ πολὺ δ᾽ ὕστερον 
᾿ “ ’ Χ ’ 

οὗτοι παραλαβόντες τῶν ᾿Αρκάδων τινὰς καταλαμβανουσι 
’ Α ᾿ ’ Ἁ μ Α 3 “. ’ " ’ 

ΠΠῸύλον. καὶ πολλοὶ μέντοι προς αὐτοὺς εκ τῆς πόλεως ἀπήεσαν 
»“" ’ὔ; “ ’ Ἁ Ἁ ’ ΦΑ Α “- 

τοῦ δήμου, ἅτε χωρίον τε καλὸν καὶ μεγάλην ῥώμην τὴν τῶν 
ΓΔ ὃ ,ὔ Ἂν ἜΣΟ ἢ δὲ ΠΟ ΣΟΥ .) Α 

ρκάθων συμμαχον ἔχοντας. ἐνέβαλον δὲ καὶ υὑστερον εἰς τὴν 
-“ ’ ϊ ΄- 

χώραν τὴν τῶν ᾿Ηλείων οἱ ᾿Αρκάδες, ὑπὸ τῶν φευγόντων ἀνα- 

τη πειθόμενοι ὡς ἡ πόλις προσχωρήσοιτο. ἀλλὰ τότε μὲν οἱ [15] 

ἐνδόντων) 1)6 ργοα!οπο μαροΐ 4πο- 
6 ΤΗπογα τή. ηό;,5.. 62:5... 45: οἱ 
4101. 5ΟῊΗΝ. 

τούτων δηΐθ προκεχωρηκότων ΟΤη. 
ὌΠ ν  π|2..3. 20. «δὲ ΕἸ ΠΆΠΠΠ ΘΙ. Ὁ.2 2, 
σ 711..7:.6} 2. 5.τὸ, ρα} οὐηΐ; ΑἸἼΘΌ. 
ἢ 521. Οὐπηια:δδι. 7, 2; 1: 

ἔρχονται] ἄρχονται δ᾿. 
ἐπὶ τὴν πόλιν] Αἀἀεπάπτη ἢϊο ο6η- 

560 αὐτῶν, 56. ]ρογύτη, οὗ Τοίγα 6 η- 
ἀυτη εχ 5666 8]16Πη8, πη ΟΟΟπ ραν! 
Ροβί ἄλλοι τινές : ροϑί ἀπέκτεινάν τινας 
ΥΘΡΟΩΙ νο]αϊὺ ΝΥ δἰβκῖαβ. ὍΝ. δ5:- 
ΤΑΙ ΠΟΥ ΡΟΠΙΓ αὐτῶν 5. 17; καταλαμ- 
βάνουσιν αὐτῶν "Ολουρον. 

οἱ ἄλλοι αὐτῶν 1).Ε.Ε.1.. Οὐδίοει 
ἄλλοι τινές. 

15. μὲν γὰρ] μὲν Α.Ο.Ε.Ρ, ΑἸΑ., 
σΟΥΤΊσϑηΐα 1. 

Χάροπον] ο ῬΙὰΒ ὦ 1). ΡΥ. 
Στάλκαν] ΝΟΙΊ6Π ϑυδβρθούστη, οαϊ 

51Π}116 Σιτάλκαν, 46 ΄υο αἰχὶ δὰ 168. 
ΘίΘΡΠΔΗΙ. 

Ἱππίαν) ΗἸΡρΙ45 μϊο Ε]θὰΒ βῖπ6 ἀὰ- 
ῬΙο αἴνθύβιιϑ ἃ σϑ]ΘὈΘυσΊτη.0 ΟΡ Ϊβίδ, 
α6 αὰο Ρ]αΐοη!β οὖ Χϑπορῃοηίβ ΠΟΥ 
τηι]έα ἰγααππί, αὖ τηοπμΐ ὙΥ̓οΙἤτι8. 
5ΟΗΝ. 

δὴ] δὲ ΒΕ, 
᾿Αρκάσιν ἐπιβοηθεῖν ᾿Αρκάσι βοηθεῖν 

τό. ἐμέλλησαν  ἠμέλλησαν 1)., ΒΡΕΓ 
ἢ 50:ρίο ἐ, οἱ Εν. (ὐβίϑυϊ ἡμέλησαν. 

τετρακοσίους τριακοσίους 1). 
Πύλον] Ε]Θαμη, ἀἸν υβᾶση ἃ τη τη 

Ῥγυ]ο Μεββθηΐθο, οὐ 80 ΕἼ146 αἸββιΐαση 
Βίδ 41185 80, διίοσ Ῥαιβδηΐα 6, 22, 5. 
Ὀιοάοιιβ 14, 17. 80 ΕΠΙ46 ἀἰββιίδμῃ 
6586 αἷῦ βίδ}15 ἔεσ 7ο. 50ΗΝ. 

ἔχοντας Μοτχιιβ. [ΔΌΡΥ] ἔχοντες, Υ. 
4] 6π ἐσ Ροβὶΐο ΒΈΡΕΥΙ τ. 

ἐνέβαλον] ἐνέβαλλον (Ὁ. 
καὶ ὕστερον 1). ΕἾΝ, Οείοτ ὕστερον 

καί. 
ὑπὸ] οἱ ὑπὸ ΑἸα, 

σβ 



4δ0 ΧΕΝΟΡΉΗΟΝΤΙΝ ΗΙ51. ΟΝ. Α.06. 

᾿Αχαιοὶ φίλοι γεγενημένοι τοῖς Ἠλείοις τὴν πόλιν αὐτῶν 

διεφύλαξαν" ὥστε οἱ ᾿Αρκάδες οὐδὲν ἄλλο πράξαντες ἢ δηώσαντες 

αὐτῶν τὴν χώραν ἀπῆλθον. εὐθὺς μέντοι ἐκ τῆς ᾿Ηλείας ἐξιόντες, 

αἰσθόμενοι τοὺς Πελληνέας ἐν Ἤλιδι ὄντας, νυκτὸς μακροτάτην 

ἤδη γὰρ 
πάλιν προσεκεχωρήκεσαν οἱ Πελληνεῖς εἰς τὴν τῶν Λακεδαι- 

ὁδὸν ἐλθόντες καταλαμβάνουσιν αὐτῶν "Ολουρον’ 

Α ΜΝ. ’ 

18 μονίων συμμαχίαν. ἐπεὶ δ᾽ ἤσθοντο τα περι Ολούρου, περιελ- [18] 
ο τ “ ’ ’ 

θόντες αὖ καὶ οὗτοι ὅπη ἐδύναντο εἰς τὴν αὑτῶν πόλιν Πελλήνην 
“" »“Ἵ 3 ’ ἤ 

εἰσῆλθον. καὶ ἐκ τούτου δὴ ἐπολέμουν τοῖς ἐν Ολούρῳ ᾿Αρκάσι 
΄- - ’ , Ἔ “ Α " 

τε καὶ τῷ ἑαυτῶν παντὶ δήμῳ μάλα ὀλίγοι ὄντες" ὅμως δὲ οὐ 
΄ ε ’ Α Ὡ ’ Ν Ὄλ 

πρόσθεν ἐπαύσαντο πρὶν ἐξεπολιόρκησαν τον ουρον. 

Ἂν Ὁ; 19 Ξ Οἱ δ᾽ αὖ ᾿Αρκάδες πάλιν ποιοῦνται ἄλλην στρατείαν εἰς τὴν [19] 
364. 

ἮΜλινν. μεταξὺ δὲ Κυλλήνης καὶ τῆς πόλεως στρατοπεδευομένοις 

αὐτοῖς ἐπιτίθενται οἱ ᾿Ηλεῖοι, ὑποστάντες δὲ οἱ ᾿Αρκάδες ἐνί- 

κησαν αὐτούς. καὶ ᾿Ανδρόμαχος μὲν ὁ ̓ Ηλεῖος ἵππαρχος, ὅσπερ 

αἴτιος ἐδόκει εἶναι τὴν μάχην συνάψαι, αὐτὸς αὑτὸν διέφθειρεν' 

οἱ δ᾽ ἄλλοι εἰς τὴν πόλιν ἀπεχώρησαν. ἀπέθανε δὲ ἐν ταύτη 

τῆ μάχη παραγενόμενος καὶ Σωκλείδης ὁ Σπαρτιάτης" ἤδη γὰρ 

2ο τότε οἱ Λακεδαιμόνιοι σύμμαχοι τοῖς ᾿Ηλείοις ἦσαν. πιεζόμενοι [20] 
- σ΄. σ΄ Ἁ Α ’ 

δὲ οἱ ᾿Ηλεῖοι ἐν τῇ ἑαυτῶν, ἠξίουν καὶ τοὺς Λακεδαιμονίους 

17. φίλοι γεγενημένοι τοῖς ᾿Ηλείοις 
Ὁ... φίλοι “γεγενημένοι τοῖς ᾿Αργείοις 
Υ, φίλοι τοῖς ᾿Ηλείοις γεγενημένοι (Ὁ. 
Ἐ.1. Οὐίϑι φίλοι τοῖς ᾿Ηλείοις γενό- 
μενοι. 

ἐξιόντες Ὁ.).Ε}. ἘΠ, οὐ οταϊβθο ἐκ τῆς 
Ἠλείας Ν΄. Οἴει! ἐξελθόντες. 

Πελληνέας] [λ0τ| Πελληνεῖς. Οοπῇ. 
Ἴ».2» ΤΊ 8664. οἵ ἃπῃού. εὖ ὃ. Ὡς 80. 
Ολουρον) ΟἸυσιη ΑΟἤδιθθ Ὁ Ό6ΠῚ 

ῬΑΙνΔΠῚ ΠΟΙ δύ Αἰ Θρμδηῖι8 ΒΥΖ. 6Χ 
ΧοποΡρΒοΟμτ5. τὸ βοχίο εὖ ἀθοῖμηο, 
ΘΥΤΟΤΟ, αὖ νιαἀοίαγ, ΠΡΥΑΥΙ. τὰ Μοτγι5. 
5ΟΗΝ, Νόοη εβϑὺ δαΐθμη ΟἹ ἀρυὰ 
ϑίθρμαπυμῃ δἀάαίατ Ἑλληνικῶν, ηποῦ 
οὐ οἴδιη Εὐαδίαϊ ἢ. δὰ 7, 3, 8 
οἰδαύαδ. 

εἰς δ, τὴν ΑἸα. ““Ψἀτὴ Τ,δοποϊανῖτβ 
εἰς Δα] οὐ ταῦθ Θυπ ἢ ΔΕ] ΟῊ 8 
δαἸα1 δα ΟΥτΌΡ. τ, 3, 14. 50ΗΝ, 

τ8, ὅπῃ] ΓΛΌΥΪ ὅποι. 
παντὶ δήμῳ] Ατγοδᾶθθ βὶπθ ἀπ ῖο 

Εἶν 68 ἄἀθργθιθηβοβ σΟρθθδηΐ ἈΥΠΊΔ ΟἸΙΠῚ 
Β1115 ΒΟΟΙΔΥΘ αἴαιιθ ἴα ὈΘΙ] πὰ ἰη θϑίϊ- 
πατη ἴάσογθ, [ἃ ΟσουΥ ΜΟΙτΙΒ Θιηθῃ- 

ἀαϊοηϊ ΤΠ, βοποῖαν. 4αὶ τηδ]θ αὶ αὐτῶν, 
561]. Ατοδάθτῃ, Ιαροσο. 5ΟΗΝ. 

μάλα 9). ΕΝ, Οὐδίουϊ καὶ μάλα. 
οὐ Π.ἘΜΕ1.Ν. Οὐδίοιὶ οὐδὲ. 
10. ἄλλην] καὶ ἄλλην Ε. 
καὶ (.}0. Οβίοι τε καί. 
ἵππαρχος Ὁ..ΕΝ. Οἰοτὶ ὕ ὕπαρχος. 

Πιοάοτ. 15, 85: Ὁ τῶν ᾿Ηλείων ἵππαρ- 
χος, οοηΐοτί ΤΥ] 411. Η]βῖ, νοὶ]. 5; 
Ρ. 183 6. ἃ. 1849. 

αἴτιοι συνάψαι] [ηΐτὰ 5.17: Αἴτιοι 
μὲν ἐγένοντο σωθῆναι πάντα τὰ ἔξω. 
Οοπίτα Οοτη. 4, 4,15: Οἵτινες αἰτιώ- 
τατοι ὦσι τοῦ τοῖς νόμοις πείθεσθαι. 
Ἐὼ ἰηἴτα 5.18 : Αἴτιος γεγενημένος τοῦ 
συνεστάναι Λακεδαιμονίους. ὅΟΗΝ, 
Οἱ] τη8]6 εχ δα. (ὑδβίδομὶβ ἀβοϊνογαϊ 
τοῦ συνάψαι. 

τὴν μάχην συνάψαι 5.6. Οοίοτὶ 
συνάψαι τὴν μάχην. 

Σωκλείδης Οσ.Ι. ΕΝ. Οδίοι Σω- 
κλείδας. 

σύμμαχοι τοῖς ᾿Ηλείοις ΟΙΕΠΥ. 
Οεἰοι τοῖς Ἤλείοις σύμμαχοι. 



ὮΤΒ. ΥὯΙ. ΟΑΦ. τν. 451 464. 

» ’ 

πέμποντες πρέσβεις ἐπιστρατεύειν τοῖς ᾿Αρκάσι, νομίζοντες 
δ “- ’ 

οὕτως ὧν μάλιστα ἀπολαβεῖν τοὺς ᾿Αρκάδας, εἰ ἀμφοτέρωθεν 

πολεμοῖντο. καὶ ἐκ τούτου δὴ ᾿Αρχίδαμος στρατεύεται μετὰ 
-ι “-- ΄- Ἁ 

τῶν πολιτῶν, καὶ καταλαμβάνει Κρῶμνον. καταλιπὼν δ᾽ ἐν 
᾿] - Α “- ,ὕ ’; - [ " " » » ’ 

αὐτῷ φρουρὰν τῶν δώδεκα λόχων τρεῖς, οὕτως ἐπ᾿ οἰκου ἀνεχώ- 

21 ρησεν. οἱ μέντοι ᾿Αρκάδες, ὥσπερ ἔτυχον ἐκ τῆς εἰς Ἢλιν[21] 
Ἁ 

στρατείας συνειλεγμένοι, βοηθήσαντες περιεσταύρωσαν τον 

Κρῶμνον διπλῷ σταυρώματι, καὶ ἐν ἀσφαλεῖ ὄντες ἐπολιόρ- 

κουν τοὺς ἐν τῷ Κρώμνῳ. χαλεπῶς δὲ ἡ τῶν Λακεδαιμονίων 
’ ’ Ε] Α ΄-΄- ΄ι ΧΩ " ’ 

πολις φέρουσα ἐπι τῇ πολιορκίᾳ τῶν πολιτῶν, ἐεκπεμπει στρα- 
’ὔ σι 4 “» 

τιάν᾽ ἡγεῖτο δὲ καὶ τότε ᾿Αρχίδαμος. ἐλθὼν δὲ ἐδήου καὶ τῆς 
ὌΝ δι Φ“ Δ) Α ΄ Ἵ Α Γ 3 ’ 

ρκαύιας ὅσα ἐδύνατο καὶ τῆς Σκιρίτιδος, καὶ παᾶαντα εποίει 
Φ “ ’ 9 Α ΄ ς δι ’ 

ὅπως, εἰ δύναιτο, ἀπαγάγοι τοὺς πολιορκοῦντας. οἱ δὲ Αρκάδες 
μῚ Γι ἴω " -. ΕῚ Α ΄- ’ ; 

οὐδέν τι μᾶλλον ἐκινοῦντο, ἀλλὰ ταῦτα πάντα παρεωρων. 

22 κατιδὼν δέ τινα λόφον ὁ ᾿Αρχίδαμος, δι οὗ τὸ ἔξω σταύρωμα [22] 

περιεβέβληντο οἱ ᾿Αρκάδες, ἐνόμισεν ἑλεῖν ὧν τοῦτον, καὶ εἰ 

τούτου κρατήσειεν, οὐκ ἂν δύνασθαι μένειν τοὺς ὑπὸ τοῦτον 

πολιορκοῦντας. κύκλῳ δὲ περιάγοντος αὐτοῦ ἐπὶ τοῦτο τὸ 
" ε ᾿ ε , σι 9 , ᾿ ι 

χωρίον, ὡς εἶδον οἱ προθέοντες τοῦ Ἀρχιδάμου πελτασται τοὺς 
ΕῚ ; ,᾽ “- ἢ Ε] ἢ 5" “- Α « 

επαρίιτοὺυς ἔξω του σταυρώματος, ἐπιτίθενται αὐυτοις, Και Οἱ 

20. ἀπολαβεῖν Δ 0008. Αααϊίδτη. δα 
ΑἸΠοπδουτη Ρ.42. ἀποβάλλειν ᾿ὰ. (ὐδί6ΥἹ 
ἀποβαλεῖν. ““Οὐπῖ. ΨΑΙοΚοη. δὰ Ηο- 
τοῦοί. 9, 70. 5ΟΗΝ. 

Κρῶμνον) Αποίοτο Ρ]αΐατοΠο περὶ 
δυσωπίας Ατοδιάδτηιι5 ΝΝΙΟΟΒίγαϊι 
Ατὐρίναμη δα ργοαθπατπτη 5101 ὉΓΡΘΠὶ 
Οὐοσηπτιπη Πογίαΐϊτιβ δϑί, οα] 5 ΤΘΒΡΟη- 
ΒΈτη τοίοσί. Τἄθιη ἰσγδα!ϊῦ, ἰδοῖῦο (ΔΙ, 6 
ἘΠῸΪΒ ΠΟΙΉΪηΘ, ᾿ἴπ ΑΡΟΡΒίΠορτη. ρΡ. 102 
Α. 106 οχϊέα οὔβεβϑθ ἈΥΓΌ18 (Δ }15{Π6- 
Π65 Πεαῖγαΐ ἀρυα ΑἴΠθη. το, Ρ. 452 Α: 
Ὡς ᾿Αρκάδων πολιορκούντων Κρῶμνον 
(πολίχνιον δ᾽ ἐστὶν ἱδρυμένον πλησίον 
Μεγάληςπόλεως Υ Ἱππόδαμος ὁΛάκων, εἷς 
ὼν τῶν πολιορκουμένων, διεκελεύετο τῷ 

παρὰ Λακεδαιμονίων πρὸς αὐτοὺς ἥκοντι 
κήρυκι, δηλῶν ἐν αἰνιγμῷ τὴν περὶ αὐὖ- 
τοὺς κατάστασιν, ἀπαγγέλλειν τῇ μητρὶ 
λύεσθαι τὸ γύναιον δέχ᾽ ἡμερῶν τὸ ἐν 
᾿Απολλωνίῳ δεδεμένον, ὡς οὐκέτι λύσι- 
μον ἐσόμενον, ἐὰν αὐτὰς παρέλθωσιν, 

- καὶ διὰ ταύτης τῆς γνώμης ἐμήνυε σαφῶς 
τὸ μήνυμα" αὕτη γάρ ἐστιν ἐν τῷ ᾿ Δπολ- 
λωνίῳ παρὰ τὸν τοῦ ᾿Απόλλωνος θρόνον 
διὰ γραφῆς ἀ ἀπομεμιμημένος λιμὸς ἔ ἔχων 
γυναικὸς μορφήν" φανερὸν οὖν ἐγένετο 

πᾶσιν ὅτι δέκα ἡμέρας ἔτι καρτερῆσαι 
δύνανται οἱπολιορκούμενοι διὰ τὸν λιμόν. 
Συνέντες οὖν οἱ Λάκωνες τὸ λεχθὲν 
ἐβοήθησαν κατὰ τάχος τοῖς ἐν τῇ Κρώ- 
μνῳ. Ἐπιβίδί 5 δα ΠΙΔα. Ρ. ο38, βύ 
ρα. Βοτη. τηδ]6 ἱπαθ ἀβα! λαιμὸς, εἴ 
φράσιν ζωγραφικὴν [λαιμίον, 46 αὰο ν. 
ϑΘΡΠΔηΙ ΓΓΠ68.} 6 νοοθ.]0 ΡΓᾶνΘ 
Βουρίο οἴἴδβοιί. Ῥοϊγθπ8 2, 15: 1. 
ΗἹΡΡοἀδηηιτη, ὉΓΌΘ6ΠῚ Πρασιὰς εἴ ἴετα- 
ΡΙΌτη ᾿Απολλώνιον 8] }η66 ΤΠΘΙΠΟΥΥΤΙ. 
5ΟΗΝ. Αρυᾶ Αἴμρη. Ἰερ. ἐὰν αὗται 
παρέλθ. 

τῶν δώδεκα λόχων] Οὐπῇ. ο. 5. 1ο. 
71: σταυρώματι] ἀξ υκὴν πα Ε. 
ἐδύνατο] ἠδύνατο 1). 
παρεώρων] πεβιεώραν. Οορείιβ, αἱ 

δ, τί. 
22. ἑλεῖν ἂν] ἑλεῖν Α.Ο.Ε.Ε΄, ΑἸα. 
τοῦτον ὈΪ5 ᾿ωΘομοϊανίαβ. ΓΔὈΥῚ 8 

τοῦτο. 
τοῦ ᾿Αρχιδάμου πελτασταὶ ἢ)... 

Οεἰουὶ πελτασταὶ τοῦ ᾿Αρχιδάμου. 
ἐπαρίτους) 1)6 ΠὶΒ νἱάθ 1ηἴτα δα ὅ. 

43. 50ῊΝ, : 
αυρώ 

σταυρώματος στρατεύματος Ἐ. 

α 2 



4δῷ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΝ ΗΙΒΤ. 6Η. Α.6. 

ἀλλὰ 
’ ς Ι “' ε :] “4 “ 3. Δὲ 9 Α 

συντεταγμένοι ἡσυχίαν εἶχον. οἱ δ᾽ αὖ πάλιν ἐνέβαλον. ἐπει 

ἱππεῖς συνεμβάλλειν ἐπειρῶντο. οἱ δ᾽ οὐκ ἐνέκλιναν, 

δὲ οὐδὲ τότε ἐνέκλιναν, ἀλλὰ καὶ ἐπήεσαν, ἤδη οὔσης πολλῆς 

κραυγῆς, ἐβοήθει δὴ καὶ αὐτὸς ὁ ᾿Αρχίδαμος, ἐκτραπόμενος 

κατὰ τὴν ἐπὶ Κρῶμνον φέρουσαν ἁμαξιτὸν, εἰς δύο ἄγων, 

23 ὥσπερ ἐτύγχανεν ἔχων. ὡς δ᾽ ἐπλησίασαν ἀλλήλοις, οἱ μὲν σὺν [23] 
ἘΞ ; ᾿ , Ν, ,», ον ’ : ΚΝ 

τῷ ᾿Αρχιδάμῳ κατὰ κέρας, ἅτε καθ᾽ ὁδὸν πορευόμενοι, οἱ ὃ β 

᾿Αρκάδες ἀθρόοι συνασπιδοῦντες, ἐν τούτῳ οὐκέτι ἐδύναντο οἱ 

Λακεδαιμόνιοι ἀντέχειν τῷ τῶν ᾿Αρκάδων πλήθει, ἀλλὰ ταχὺ 
3 « ιν ὃ 9 ἣν Ἁ Α ὃ Ἁ Α δὲ ε 

μὲν ὁ ᾿Αρχίδαμος ἐτέτρωτο τὸν μηρὸν διαμπὰξ, ταχὺ δὲ οἱ 

μαχόμενοι πρὸ αὐτοῦ ἀπέθνησκον, 1Πολυαινίδας τε καὶ Χίλων 

ὁ τὴν ἀδελφὴν τοῦ ᾿Αρχιδάμου ἔχων, καὶ οἱ πάντες δὲ αὐτῶν 

24 τότε ἀπέθανον οὐκ ἔλαττον τῶν τριάκοντα. ὡς δὲ κατὰ τὴν [24] 

ὁδὸν ἀναχωροῦντες εἰς τὴν εὐρυχωρίαν ἐξῆλθον, ἐνταῦθα δὴ 
Δι ὃ ’ 9 ’ Α Ν ς ὯΔ, τὸ Ὁ 

ακεδαιμόνιοι ἀντιπαρετάξαντο. καὶ μὴν οἱ ᾿Αρκάδες, ὥσπερ 
Ων , Ψ Ἁ λήθ μ δὰ ’ 9 

εἶχον, συντεταγμένοι ἕστασαν, καὶ πλήθει μεν ἐλείποντο, εὐθυ- 
δὲ Α Ν' 9 θ ’ ἣϊ “ δ δ“ ὃ 

μότερον ὃὲ πολὺ εἶχον, ἐπεληλυθόοτες ἁποχωροῦσι καὶ ἀνὸρας 

ἀπεκτονότες. οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι μάλα ἀθύμως εἶχον, τετρω- 

μένον μὲν ὁρῶντες τὸν ᾿Αρχίδαμον, ἀκηκοότες δὲ τὰ ὀνόματα 

τῶν τεθνηκότων, ἀνδρῶν τε ἀγαθῶν καὶ σχεδὸν τῶν ἐπιφανε- 

οἱ ἱππεῖς ἰαοϊΐο ϑἰΘΡΠδηι5 δα, 56- κατὰ κέρας ἸοῃρῈ αἰϊὰα ααϊα 5Ιρη!ῆσαΐ. 
οὐαπηᾶα. Γ[ΛΌΥῚ ἱππεῖς. Ιῃη Απδθδϑὶ 4, 6, 6. ἐπὶ κέρας ἄγειν 

ἐνέκλιναν) ἔκλιναν Ἐ, ἀνέκλιναν Α. 
ΑἸΑ. 

ἀλλὰ συντεταγμένοι----οὐδὲ τότε ἐνέ- 
κλιναν Βογναγιηΐ ἢ).1.)., Ομ. σϑίθυὶ. 

ἐπεὶ δὲ] ἐπειδὴ δὲ Ν. 
δὴ 0..Ν΄. Οείετὶ δέ. 
ὁ ᾿Αρχίδαμος 1)... ΕῸΝ. Οεἴοεὶ ᾽Αρ- 

χίδαμος. 
ἄγων---ἔχων ϑομροοίοεγαβ. ΓΛΌΤΙ ἔχων 

---ἀγων. Ἶ 

23. κατὰ κέρας] ϑᾳρτα ὅ, 5, 16. εδβΐ 
α ἰαΐογο; αὐδὲ ἰατηθη βρη οαίο Πϊς 
Ἰοστα ΠΟῸῚ δαροΐ, αὖ δααϊία ἅτε καθ᾽ 
ὁδὸν πορευόμενοι ἀγρτιαηῦ. 1) ]ζαν!ΐ 
δἴϊαια Μογιβ ἴῃ [ηαϊ]ςθ, ταδὶ ἢ. ]. 1δὰ- 
ἀανοταῖ, Βθ8 πθο βϑὲύ. υχογαῦ 8εὶ- 
Ἰιοοῦ Ασομ! ἀδτητιβ ΘΟΡΙα5 81188 ΡῈ 1 8ῃ- 
συβίαμη ν]δ πη, Ὁ] ὈΪΠῚ τΉ]1065 ἴῃ ἃρ- 
τηΐηθ ἱποθαθυδηΐ, ααοα (ἀτθθοθ αἰοῖταν 
εἰς δύο ἄγων ; σοπίτα Αγοδαδ65 ΘΧχ ν8]}10 
ΘΟΉ ΟΡ ργουπρθαηΐ, θὲ οχ 000 81- 
Ῥ]οτΘ Ατοβιἀδυηιπη, δηρτιβ6}}18. 1400- 
ΤΠ 61 οἵ Ῥᾶϊιοοβ ἰϑηΐιι πη τη]]}1068. οΡ- 
Ροπθηΐθιη, ἴδοι]θ νἱποθθαηΐς. ΟἸιᾶγΘ 

βιρηιιῆσαῦ ἈρΊΉΘη ἸΟΠρΊΙΠΏ, ΘΟ} 115 ἔτῸ 5 
561 Ἰα 4.0 Πητ]100 δϑ ΤΩΪΠΟΥ δἰ ἀπ] η6. 
Ιη ΗἸρρδγο. 4, 4: Ἢν διὰ στενῶν 
ὁδῶν ἐλαύνῃ ς"---εἰς κέρας ἡγητέον" ἢν 
δὲ πλατείαις ἐπιτυγχάνῃς ὁδοῖς---πλα- 
τυντέον τῆς φυλῆς τὸ μέτωπον. ἴῃ Ογ- 
ΤΌῸΡ.1, 6, 43. κατὰ κέρας ἄγειν ἰάθΠὶ 
αἸοιαν οὖ ὁρροῃῖίαῦ ἐπὶ φάλαγγος 
ἄγειν. ὅς οἵ ἢ.]1. ψεγθυτη συνασπι- 
δοῦντες ΒΙΡΓΑ 2, 5. Δα [αϊῦ, Ὁ] 51Π1Ρ}}- 
ΟἸΕΓ βοοϊθίδίθιη Ὀ6]11 οὖ δυσ Τὴ 5]1ρ- 
πἰποαραῖ. Αααϊίαγν ἢἰϊς ἀθρόοι, αὖ τα- 
Βροηαᾶθαῦ νϑυθὶβ κατὰ κέρας. Μοτι8 
νόοθη ἀθρόοι νο]αΐ 1ηἰοΥργθἰδιηθη Πα 
ΨΘΓΌΙ συνασπιδοῦντες ἀΘ]οπάδτη Π6Π86- 
Ῥεῖ. 5ΟΗΝ. 

διαμπάξ] ῬοΙΊυχ 4, 180, τετρῶσθαι 
διαμπάξ. 

τότε] οἵγε Ὁ. ἐκεῖσε Υ. 
24. ἔστασαν)] ἔστασαν 1).Ε.1.Υ. 

Οεἰθεὶ ἔστησαν. 
ἐπεληλυθότες Ὁ. ΕΟ ἐπεληλυθότες 

δὲ Α.Ο. Οδίετὶ ἐπεληλυθότες δή. 



118. ΥΙΙ. ΟΑΡΟῚΝ. 4δο 2464. 

’ κ - 

2ηστάτων. ὡς δὲ πλησίον ὄντων ἀναβοήσας τις τῶν πρεσβυτέρων [25] 
ΓῚ σι ΄ ζ 7 ς 

εἶπε, Τί δεῖ ἡμᾶς, ὦ ἄνδρες, μάχεσθαι, ἀλλ᾽ οὐ σπεισαμένους 
- ΕΣ Α ἯΙ ’ ».} ’ Ν ’ Α 

διαλυθῆναι ; ἄσμενοι δὴ ἀμφότεροι ἀκούσαντες ἐσπείσαντο. καὶ 
Α ’ ᾿] ΄“- 

οἱ μὲν Λακεδαιμόνιοι τοὺς νεκροὺς ἀνελόμενοι ἀπῆλθον, οἱ δ᾽ 
ἾΑ τὸ 9 ἤ “ Χ “ ΕΣ " ’ 

ρκαδες ἐπαναχωρήσαντες ἔνθα τὸ πρῶτον ἤρξαντο ἐπιέναι 

τρόπαιον ἐστήσαντο. 
; ᾿Ὶ “ Ω - 

26 “ὥς δ᾽ οἱ ᾿Αρκάδες περὶ τον ΚΚρῶμνον ἦσαν, οἱ ἐκ τῆς πόλεως [26] 
5 - ᾿ ι “7 “.κ ι ἂν , Ἂ 
Ἠλεῖοι πρῶτον μεν ἰόντες ἐπὶ τὴν ᾿ϊύλον περιτυγχάνουσι τοῖς 

, 9 ’ 9 “ (} “ἢ Α ’; 

ΤΠυλίοις ἀποκεκρουμένοις εκ τῶν Θαλαμῶν. καὶ προσελαύνοντες 
- ΄΄ ο Ἁ 

οἱ ἱππεῖς τῶν ᾿Ηλείων ὡς εἶδον αὐτοὺς, οὐκ ἐμέλλησαν, ἀλλ᾽ 
ὅλλ 9. ’ Α Α Α ς ’ ε ’ 

εὐθὺς ἐμβάλλουσι, καὶ τοὺς μὲν ἀποκτιννύουσιν, οἱ δέ τινες 
 ,- ,ὔ Γι ; 5 κ ὔ ΓῚ ῃ 

αὐτῶν καταφεύγουσιν ἐπὶ γήλοφον. ἐπεὶ μέντοι ἦλθον οἱ πε- 
ΝῚ 9 ’ Ν Α 9 ᾿ ΄σ΄ ’ Α Α Α ᾽ ΄' 

ζοὶ, ἐκκόπτουσι καὶ τοὺς ἐπὶ τῷ λόφῳ, καὶ τοὺς μεν αὐτοῦ 
9 ’ Α Α Ἁ “ 3, 9 Ἁ ’ Α 

ἀπέκτειναν, τοὺς δὲ καὶ ζῶντας ἔλαβον ἐγγὺς διακοσίων. καὶ 
“ Α ’ Ω ἣν νει ο ὃ “ Α ’ " ,ὔ 

ὅσοι μὲν ἕένοι ἦσαν αὐτῶν, ἀπέδοντο, ὅσοι δὲ φυγάδες, ἀπε- 
Ἀ δὲ “- ’ἢ " ΝΗ ς ᾽ὃ Α 9 “- 

σῴφαττον. μετὰ ὃε ταῦτα τοὺς τε ᾿ἰυλίους, ὡς οὐδεὶς αὐτοῖς 
Ε 7 Α ᾿] ΄“ ΄“ ’ «ς “ Α Α ’ 

ἐβοήθει, σὺν αὐτῷ τῷ χωρίῳ αἱροῦσι, καὶ τοὺς Μαργανέας 
Ρ ’ , ΟῚ 

27 ἀναλαμβάνουσι. καὶ μὴν οἱ Λακεδαιμόνιοι ὕστερον αὖ ἐλθόντες [27] 
Ἁ Ἁ ΄“Ἅ - “ ΄ 

νυκτὸς ἐπὶ τὸν Κρῶμνον ἐπικρατοῦσι τοῦ σταυρώματος τοῦ κατὰ 
Φ, 59 ’ ᾿ ι ’ ΝΝ Δ ἃ 

τοὺς ᾿Αργείους καὶ τοὺς πολιορκουμένους τῶν Διακεδαιμονίων 

25. σπεισομένους)] σπεισαμένους 1. τῷ γηλόφῳ. 
ΤΩΔΥΡῸ ΘΙΘΡΏΔΗΙ. αὐτοῦ Ὠ.Ν. (Οὐδίοει αὐτῶν. 

δὴ] δὲ Ἐ', 
ἀμφότεροι βογναυπηΐ 1). ΕΝ, οτη. 

ΘΡΙΕΤΙ: 
26. ἐκ τῆς πόλεως ᾿Ηλεῖοι] ααϊ δηΐθα 

1Π ὈΓΌΘΠῚ ΡυΪ8ὶ Γαρογαηί. 16 ΒΌρΡΓα 
δ.19ρ. ΟΗΝ. 

ἐπὶ] περὶ Ὦ. 
τὴν Πύλον] [π᾿ αυδη ΠΡΟΣ Ε]οὶ 

ΘΧΒαΪθβ οὐτὴ Ατοϑαϊθυβ 56 σοπία]ο- 
Ταηῦ; νἱὰθ βιρτα ὃ. 28. ΤΠδ]δπηὰβ 
Μδββοηῖθ ορρι απ οχ ϑίθρμαπο ΒυΖ. 
αἴεσι Μουσι, οὐ Ἰδιἀδ βίπηπ] ΡΟ]Υ ὈΠ1ΠῚ 
4; 75. 64 6Χ 60 Ιοδοὺ ΠΟἢ 501 1ΠῈ 51{118 
ἃ Παΐαγα 111η1{Ἰ5 5] 1185 ΟΟΡΏΟΒΟΙΓΌΓ, 
566. ἀἰδβοίτηιιβ οἰϊατη Ε]ἸΘΟστ ΠΏ {1556 
οδβίθ ]υτη. 5ΟΗΝ, 

περιτυγχάνουσι (ὐ.})..Ε.1. 
ἐπιτυγχάνουσι. 

ἐκ ΟΟ ἘΚ ΈΟΝ. Οἴου ἀπό. 
Θαλαμῶν] [ΔὈτ] θαλάμων. Νοτηθη 

ῬΓΟΡεΌτη ἀρηῃονοσαῦ Βτυοάδθιιβ, 86 66ῃ- 
ἔστη οογτοχιῦ ΜΟουι8. 

ἐμέλλησαν 1)... Οὐδίοτ! ἠἡμέλησαν. 
τῷ λόφῳ ΟΙΕΤΟΝ, λόφῳ 1). Οείοιϊ 

(ὐβίοσὶ 

τοὺς δὲ καὶ] τοὺς δὲ οεα. ΘίορΡΠΔΗΙ, 
ΔΙ ΓΘσ τι ΠῚ 1 ΤηᾶΓρ᾽. ΡΟΠΘΏ5, ἰδοοηΐθ ΚΕ 

27. τοὺς ᾿Αργείους τούς τε᾿ Ἀργείους 
ΑἸΑ., δα ᾳυοά ἰδοοίαν 46 Ὗ΄. ““ Ῥαγίθιη 
αἰϊασατη Αὐριγουιτη, [ΔΟΘ ΟΠ Π]18 
[ανθηΐθιῃ, ᾿π|6]]Π01Ὶ Ὥθοθθβα δϑῦ; 81] 
Θηΐτη οαπὶ Ασοδάιθιιβ [Δ ο] Θθαηΐ οἵ σὰρ- 
του μοβίμαπη ααδγίδμ ραγΐθια ΒΟΥ 
Βαηΐ, τὖ ἀΘΙΠΟΘΡ5 ΠΑΥΓαῦαΓ. ΘΔΙΤΘΥΒ 
νεΙῸ Εχοσγοϊί. Ρ. 76. Ιθρϑγα ἸαὈεΐ : ἐπι- 
κρατοῦσι τοῦ σταυρώματος κατὰ τοὺς 
᾿Αργείους, [απο δῃϊ δάση γ8}}} Ῥδγίβῃ, 
4αδπη ΑΤΡΊΝῚ οπβίοα!θραμπί. (δὶ 
Θαυϊάθτη θδημθμ ἀδ[]Ο Π6 ΠῚ, ἃ ΜΟΤΟ ΟἸΉΪ8- 
5811, ἄΡΡΓΟΌΟ : ΠΘαῸ6 ΘΠΪΠ) 46 ΑΥΡΊΨΙΒ 
ΟΔΡΌ15 ἀθίποΘΡ5 ΒΘΥΊη0 δϑβῦ, 1 (6 [,- 
σΘαϑ 0115. 5ΟΌΗΝ. Ουἱ ἴῃ Ρα]- 
ΤΩΘΙῚΪ σοΟπ]θούτιγα 46 580 ἱπίθγροϑιιοσδΐ 
τοῦ Ἰηΐοι’ σταυρώματος εὖ κατὰ, ΄συοά 
καὶ Βοη!ρύστη ἴῃ ΠὈτι8. (Οὐηΐ. νδγ. 
Βουϊρίαγοο ᾿ηἴτἃ 5. 37. (ὐὰπὶ ῬΑΙΠΠΘΤΊΟ, 
αι Βθαααῦαβ 5.π|, Θοηβθης τού, 
Ἡΐϊϑ νο]. τοῦ ῥοῦϑει 



454 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΞ ΗΙ51. ΟΝ. Α.6. 

εὐθὺς ἐξεκάλουν. ὅσοι μὲν οὖν ἐγγύτατά τε ἐτύγχανον ὄντες 

καὶ ὠξυλάβησαν, ἐξῆλθον: ὁπόσους δὲ ἔφθασαν πολλοὶ τῶν 

᾿Αρκάδων συμβοηθήσαντες, ἀπεκλείσθησαν ἔνδον καὶ ληφθέντες 

διενεμήθησαν" καὶ ἕν μὲν μέρος ἔλαβον ᾿Αργεῖοι, ἕν δὲ Θηβαῖοι, 

ἐν ὲ ̓ Αρκάδες, ἐν δὲ Μεσσήνιοι. οἱ δὲ σύμπαντες ληφθέντες 

Σπαρτιατῶν τε καὶ περιοίκων πλέονες τῶν ἑκατὸν ἐγένοντο. 

28 Ἐπεί γε μὴν οἱ ᾿Αρκάδες ἐσχόλασαν ἀπὸ τοῦ Κρώμνου, [28] 

πάλιν δὴ περὶ τοὺς ᾿Ηλείους εἶχον, καὶ τήν τε ᾿Ολυμπίαν ἐρ- 
’ ὁ ’ Ά .ἢ 4 Ὃ “»ὕ᾿’ 

ρωμενέστερον ἐφρούρουν, καὶ ἐπιόντος ᾿Ολυμπιακοῦ ἔτους πα- 
’ ’ α κ Ὀ , ᾿ Π , ΝΜ 

ρεσκευάζοντο σοίειν τὰ λυμπια συν ἰσαταις τοις πρώτοις 

Ὁ “ι “ “ Α : Ἁ 

φάσκουσι προστῆναι τοῦ ἱεροῦ. ἐπεὶ δὲ ὃ τε μὴν ἧκεν ἐν ᾧ τὰ 
3 ’ ’ 4“ « ’ 3 Ὁ ς ’ 5 ’ 

Ολύμπια γίγνεται αἵ τε ἡμέραι ἐν αἷς ἡ πανήγυρις ἀθροίζεται, 
- - -“ “" ; 

ἐνταῦθα δὴ οἱ ᾿Ηλεῖοι ἐκ τοῦ φανεροῦ συσκευασάμενοι καὶ 
9 

παρακαλέσαντες ᾿Αχαιοὺς ἐπορεύοντο τὴν ᾿Ολυμπιακὴν ὁδόν. 
, “- ΄“ 

29 οἱ δὲ ᾿Αρκάδες ἐκείνους μὲν οὐκ ἄν ποτε ᾧοντο ἐλθεῖν ἐπὶ σφᾶς, [29] 
᾽ Α Α Α ΓᾺ , Α ’ ᾿ Α Α 

αὐτοὶ δὲ σὺν Π᾿ἰσάταις διετίθεσαν τὴν πανήγυριν. καὶ τὴν μὲν 
ε , Ψ 9 " ᾿ ᾿ κ᾿ σι , Ὶ 
ἱπποδρομίαν ἤδη ἐπεποιήκεσαν καὶ τὰ δρομικὰ τοῦ πενταθλου 

’ ΄ ᾿ οὖ 

οἱ δ᾽ εἰς πάλην ἀφικόμενοι οὐκέτι ἐν τῷ δρόμῳ, ἀλλὰ μεταξὺ 
“ ’ Α ἧρξι “ααᾳν ; ς Ἁ " ἄς: 4 “- 

τοῦ δρόμου καὶ τοῦ βωμοῦ ἐπάλαιον. οἱ γὰρ ᾿Ηλεῖοι σὺν τοῖς 
Φ“) “ ΕΣ 9 Ν ’, ε ὌΝ 5 ’ ’, 

ὅπλοις παρῆσαν ἤδη εἰς τὸ τέμενος. οἱ δὲ Αρκάδες πορρωτέρω 
Α τὰ Φ ’ὔ ᾿ 3 Α Α “ Υ “ ’ 

μὲν οὐκ ἀπήντησαν, ἐπὶ δὲ τοῦ Κλαδάου ποταμοῦ παρετάξαντο, 
ν Ἁ Α ’ 

ὃς παρὰ τὴν ΓΑλτιν καταρρέων εἰς τὸν ᾿Αλφειὸν ἐμβάλλει. 

ὠξυλάβησαν] ὦ εγαδὶί Ε,, 
ἕν μὲν μέρος Ὁ.Ν. Οὐείεγ) ἕν μέρος. 
᾿Αρκάδες] μέρος ᾿Αρκάδες 1.1. 
περιοίκων] τῶν περιοίκων Υ. 
πλέονες] πλείονες Ὁ. 
28. ἐν ᾧ.Ν. Οὐδίοτϊ ᾧ. 4, 5.1: Καὶ 

βωμὸς εδϑ δἸΐαγθ «ονβ ΟἸΥΤΩΡΙ οΧχ 
ΟἸΠΘΙΙ 15 ν]Ο ΔΙ Τ ΘΟΘΌΙΩ δ 1, 
τα [ογοραῦ ἔατηα. Επὶῦ οχίσα ᾿πουτα 
ΒΔΟΙΊΠΏ, ταῦ ΒΘ] 6 πί18 ἀοσογ νἹἀθηΐατ.᾽"ἢ 
5ΟΗΝ. 

σὺν τοῖς ὅπλοις παρῆσαν ἤδη Ο.).Ε, 
γὰρ ἦν ὁ μὴν ἐν ᾧ Ἴσθμια γίγνεται. 

σὺν] σὺν τοῖς Α. ΑἸά., οογτιροηπίθ . 
φάσκουσι προστῆναι] ““ τη ὈΓΟΝΙΒ 

Ππαιγαΐ ΠΙΟΟΟΓ. 15, 78.. Ηΐϊης νεῖῸ 
δνθηὶϊ αὖ Ε]ῈῚ ἤδπς ΟἸγταρί άπ, ἴῃ 
αὰὰ ἔαοία δγδηῦ οπηηΐϊὰ νἱ, οἱ Ῥιβαΐο 
αἴᾳψιθ Ατοδᾶθβ 1415 Ῥγοπογαηΐ, ΠΘ 
ΠυτηΘγαγ ηΐ ααϊάθηη, Ῥαυιβδηϊαβ ύ, 22. 
᾿Ανολυμπιάδας Πᾶπο οἰπὶ το. οὗ 24. 
ἔ1586 ΔρΡρβ]αΐαβ ἃ Ε]618 σαᾶϊῦ, Μοη- 
8515 οσαῦ ΑὉΠοηϊθηβίττη Η θοδϊοιη θοῃ. 
5ΟΗΝ. 

᾿Αχαιοὺς Π).1. Οὐδἴοτ! τοὺς ᾿Αχαιούς. 
20. τὴν μὲν] τὴν ΠΘΒΟΙΟ 8ῃ Υ΄., 6Χ 

αὰο ἀϊβογία αβθυίιν τὴν μέν. 
ἐν τῷ δρόμῳ] ἐν δρόμῳ ΔΑ.Ο. ΑἸΑ., 

σοΥροπίο 1. “δι ργὸ βίδαϊο. ὋὧὋὉ 

Υ. (Οδίοιϊ παρῆσαν ἤδη σὺν τοῖς ὅπλοις. 
Κλαδάου] Κλαυδάου Α. “Αρυᾶ 

Ῥαιβαηδηῃ Κλάδεος ΔΡΡΕΙ]αῖαν. Αραὰ 
ΒΓ θο θῖη Κελάδων νοσαίαγ, τποπϑηΐα 
ψα]οβῖο.᾽" ὅΟΗΝ, 

ἔΑλτιν»)] ΓἼἌλτην Ὁ... ΑἸΙά., οοΥ- 
τιρθηΐθ 1. ““ογάτη βουρίθσαιη Βτο- 
ἀφοῦθ Θχιθυ οἱ ἀοίθπαϊ: Κοη. δὰ 
ατερου. Ρ. 220. Ἐπύ Ἰποῖιβ βδοοῦ, ἴῃ 
αὰο ᾿παἹ βοθαπηΐ, χαρὰ ραι]ο ἀπίθαᾶ 
αἰχὶρ ΧοΠΟΡΠΟη τὸ τέμενος. [ΑἸΕΠ 
τοῦ τεμένους [1586 Ῥαγίοτη ἸΠΕΘΥΙΟΥΘΠῚ 
Δηϊπηδανουι ατοί. Ηϊβί. νο]. το, Ρ. 
438.] Ριηάαγαβ Ὁ]. 53, 30 ἄλσος νοοαΐ 
εἵ Διὸς αἴτει πανδόκῳ δααϊξ, ἴῃ αυὰ 
νοοθ ἴΑλτιν Ἰαΐθιβ τηθυϊῖο ββρίοαίαγ 
Ἡδγπηὶιβ.᾽᾽ ΒΟΉΝ, 



462. 118. ΥἿΙ. ΟΑΡ.ΙΥ. 4δὃ 

Α ’ Α “- ᾿] “- « -“ Α " , κ] 

καὶ σύμμαχοι δὲ παρῆσαν αὐτοῖς, ὁπλῖται μὲν ᾿Αργείων εἰς 

20 δισχιλίους, ᾿Αθηναίων δὲ ἱππεῖς περὶ τετρακοσίους. καὶ μὴν οἱ [30] 
- ΄“ "“Ἠ ’ 

᾿Ηλεῖοι τἀπὶ θάτερα τοῦ ποταμοῦ παρετάξαντο, σφαγιασάμενοι 
Α " Α τς ’ Α κ ; ’ ο Ἀ Ἀ 

δὲ εὐθὺς ἐχώρουν. καὶ τὸν πρόσθεν χρόνον εἰς τὰ πολεμικὰ 

καταφρονούμενοι μὲν ὑπ᾽ ᾿Αρκάδων καὶ ᾿Αργείων, καταφρονού- 
Βυ σαν » “ δύ ν [ ΦΨ 93 ΤῊ. ’ “ 

μενοι δὲ ὑπ᾽ ᾿Αχαιῶν καὶ ᾿Αθηναίων, ὅμως ἐκείνη τῇ ἡμέρᾳ τῶν 
Α ΄ ς ὔ Ε 5 - Α δ᾽ 4, ὃ 

μεν συμμάχων ὡς ἀλκιμώτατοι ὄντες ἡγοῦντο, τοὺς ρκάδας, 
Ι Ἁ ’; ’ κ σΔλ ᾿] ’; Ἁ 

τούτοις γὰρ πρώτοις συνέβαλον, καὶ εὐθὺς ἐτρέψαντο, καὶ 
3 “ Α ᾿) ᾽ ’ ’ Α ’ Ε Γ 

ἐπιβοηθήσαντες δὲ τοὺς ᾿Αργείους δεξάμενοι καὶ τούτων ἐκρά- 

41ττησαν. ἐπεὶ μέντοι κατεδίωξαν εἰς τὸ μεταξὺ τοῦ βουλευτηρίου [31] 

καὶ τοῦ τῆς ᾿πστίας ἱεροῦ καὶ τοῦ πρὸς ταῦτα προσήκοντος 
- ἢ ι ν κς λα Δ ν ᾿ ᾿ 

θεάτρου, ἐμάχοντο μὲν οὐδὲν ἧττον καὶ ἐώθουν πρὸς τὸν βωμὸν, 
Α “- “σι ΄ ΄“΄ ’ 

ἀπὸ μέντοι τῶν στοῶν τε καὶ τοῦ βουλευτηρίου καὶ τοῦ μεγά- 

λου ναοῦ βαλλόμενοι καὶ ἐν τῷ ἰσοπέδῳ μαχόμενοι, ἀποθνή- 
5 “ 9 ’ Ἁ ὍΝ ς “ Υ͂ 

σκουσιν ἄλλοι τε τῶν λείων καὶ αὐτὸς ὁ τῶν τριακοσίων 
39 ; ’ Α ’ Ψ ;᾽ ο Α 

ἄρχων Στρατόλας. τούτων δὲ πραχθέντων ἀπεχώρησαν εἰς τὸ 

42 αὑτῶν στρατόπεδον. οἱ μέντοι ᾿Αρκάδες καὶ οἱ μετ᾽ αὐτῶν [32] 
ΓΝ 9 ’ Α “ “ ς , χὲ “19 9 ’ 

οὕτως ἐπεφόβηντο τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν ὧστε οὐδ᾽ ἀνεπαύσαντο 
“΄᾿ Ἁ 

τῆς νυκτὸς, ἐκκόπτοντες τὰ διαπεπονημένα σκηνώματα καὶ 
ἣΝ -“" « 9 Δ 9 -“ 9 Α φο ,Ὁ ἤ 4 

ἀποσταυροῦντες. οἱ δ᾽ αὖ ᾿Ηλεῖοι ἐπεὶ τῇ ὑστεραίᾳ προσιόντες 
Ξ ᾿ ι Ἔ 19. ἢ - ΡΥ ι . 

εἶδον καρτερὸν τὸ τεῖχος καὶ ἐπὶ τῶν ναῶν πολλοὺς ἀναβεβη- 

κότας, ἀπῆλθον εἰς τὸ ἄστυ, τοιοῦτοι γενόμενοι οἵους τὴν 
Ψ κ . Α “ὃ 9 4 ’ Α 9 ς ’ Ψ “- 

ἀρετὴν θεὸς μὲν ἄν ἐμπνεύσας δύναιτο καὶ ἐν ἡμέρᾳ ἀποδεῖξαι, 
3, θ δ᾽ δ᾽ “ἃ 3 γῪ ἘΦ ’ Α 4 Ψ ᾽Ὰ ᾿ 
ἄνθρωποι δ᾽ οὐδ᾽ ἂν ἐν πολλῷ χρόνῳ τοὺς μὴ ὄντας ἀλκίμους 

ποιήσειαν. 

Π Βρβέψον δὲ τοῖς ἱεροῖς χρήμασι τῶν ἐν τοῖς ᾿Αρκάσιν [3215 

ἀρχόντων, καὶ ἀπὸ τούτων τοὺς ἐπαρίτους τρεφόντων, πρῶτοι 

33 

ἱππεῖς οτη. ἃ... ΑἸά., οοντρθηΐθ 
Ι. “8)}8ὲ βαυϊθρυβ ΑἰΒΘΗΙΘΏΒΙθΊΙ8, 
ΒΌΒΙ61Ο Τη15515 Αὐοδαιθιιβ, νἀ Βαρτα 
δ. 6. εἴ ποΐδιηη δῇ ξ. τὰ ἼΒΘΕΝ.: 

30. πρώτοις] πρῶτον 10. 
συνέβαλον) συνέβαλλον Ἐ᾿. 
81. ἐώθουν] ““1)6 δ ριᾳρπα Ἰοααὶ 

νιαρθίυν Ῥδυβδηϊα5 4, 20. ΘΥΤΟΓΘ ΤΠΘΙη0- 
το ΓΟ αἰο ΠΠΟΏ]Ο8 ΠΟΙΏΪΠ8Π8 ΡΙῸ Δι- 
ἘΔ 4 1008. 50ΗΝ. ἐώρουν ΕΒ. 

ἄρχων Στρατόλας ἀ τοῖος ἐρηάηῶι Υ. 
ὩΣ τῶν ναῶν τὸν ναὸν 

μὲν ἂν Ὁ.Ε.1Υ. Οεέοτὶ μεώνη 
ὄντας] ἐόντας Π)..Ε.1.ν, ἐῶντας Ο. 

““ ΧρΠΟΡΏΟΩ δῆς Βα αηθαῖη ΕἸ]6]5 
Γον πα!ηθη Δ Ὁ ᾿ρ50 Φονθ οὖ υϑ] 815 
Π)115 ΟἸγτηρΙοΙβ Ἰηβρί μαΐδτη ἔπ1586 τηο- 
Πδύ, ῬΥῸ ΖΙΟΥΠῚ 8118 Ριρῃδτηΐ. Ατὶ- 
561465 Ε]δαβίη. Οταῦ. Ρ.452: Τὴν δ᾽ ἐπ᾽ 
᾿Αλφειῷ μάχην σιωπῶ’ πλὴν ὅσα καὶ 
ταύτῃ σύμβολον « οὐ φαῦλον ἐ ἐπέστη παρὰ 
τοῦ Διὸς ἡ τῶν ἀποστερουμένων τόλμα 
καὶ νίκη." ὅ0ΗΝ, 

22. ἐπαρίτους) [πΐΕΥ ε οὐ τ ἸΙΓΓΕΥΦΘ 
βρϑίμαμη ἴῃ Εὰ. ““Ρϑυ τ Πἰς οἵ ΒΌΡΓΑ 
δ. 22. αἴαπ 1ηἴτὰ ὃ. 26. βιηΐ 1 ΘΧΘΙ- 
οἴτπι Ατοδάπιπη τη] 1068 ΒΕ ΡΘΠ ΔΙ] εἱ 
ΤΩΘΙΌΘΏΔΙΙ. [ηἶτὰ 6. 5, 2. Ἰαραῖ! οϊδιη 
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- ο ’ Α “΄. - ε “- ’ Α 

Μαντινεῖς ἀπεψηφίσαντο μὴ χρῆσθαι τοῖς ἱεροῖς χρήμασι. και 
ν ἢ Α Ἁ ’ ’ ς ᾿Ὶ 5 Ι 9 “ ’ 

αὐτοὶ τὸ γιγνόμενον μέρος εἰς τοὺς ἐπαρίτους ἐκ τῆς πόλεως 
Ψ ’ 5" ’ - Ε « δὲ ΕΝ 

ἐκπορίσαντες ἀπέπεμψαν τοῖς ἄρχουσιν. οἱ ὃὲε ἄρχοντες 
Υ Α ΝΥ Α ο ΄- 9. 

φάσκοντες αὐτοὺς λυμαίνεσθαι τὸ Ἀρκαδικὸν, ἀνεκαλοῦντο εἰς 
ι Α , 5. ὥευ νον π - Ἔν 

τοὺς μυρίους τοὺς προστάτας αὐτῶν" καὶ ἐπεὶ οὐχ ὑπήκουον, 
ἯΙ ΄ Α Ἁ ᾿ 2 Ξ,.᾽᾿ Φ 9᾽ 

κατεδίκασαν αὐτῶν, καὶ τοὺς ἐπαρίτους ἔπεμπον ὡς ἄξοντας 
ι ’ ςε Α 53 Μ “- ’ Ν 

τους κατακεκριίιμενοῦυς. οἱ μεν ουν αντίινεις κλείισαντες τας 

ι , ι ἢ Γ᾿ 
44 πύλας οὐκ ἐδέχοντο αὐτοὺς εἴσω. ἐκ δὲ τούτου τάχα δὴ καὶ [34] 

5 Ἁ ΒΕ. ες - ’ 6 τ Α -“ ε “- ’ 

ἄλλοι τινες ἔλεγον ἐν τοῖς μυρίοις ὡς οὐ χρὴ τοῖς ἱεροῖς χρήμασι 
“-. "5 Χ “- ς Ἁ 8, «Ὁ ’ “-  ἶ Γ 

χρῆσθαι οὐδὲ καταλιπεῖν εἰς τὸν ἀεὶ χρόνον τοῖς παισίν ἔγκλημα 
σ΄ Ἀ κ ’ ς Ἁ Αἰ Δ ΄σ “σι ᾿) ,ὔ 

τοῦτο πρὸς τοὺς θεούς. ὡς δὲ καὶ ἐν τῷ κοινῷ ἀπέδοξε μηκέτι 

χρῆσθαι τοῖς ἱεροῖς χρήμασι, ταχὺ δὴ οἱ μὲν οὐκ ἄν δυνάμενοι 
“ “. ' κ ’ 

ἄνευ μισθοῦ τῶν ἐπαρίτων εἶναι διεχέοντο, οἱ δὲ δυνάμενοι 
Υ - , 

παρακελευσάμενοι αὑτοῖς καθίσταντο εἰς τοὺς ἐπαρίτους, ὅπως 
Α 3 Α 9 9 3 ’ ᾿] " ᾽ “ 3 Α ’ ο ’ Α 

μὴ αὐτοὶ ἐπ᾽ ἐκείνοις, αλλ᾽ ἐκεῖνοι ἐπὶ σφίσιν εἶεν. γνόντες δὲ 
-. ’ὔ Α ν᾽ 

οἱ τῶν ἀρχόντων διακεχειρικότες τὰ ἱερὰ χρήματα ὅτι εἰ δώσοιεν 

εὐθύνας, κινδυνεύσοιεν ἀπολέσθαι, πέμπουσιν εἰς Θήβας, καὶ 
’ Α 

διδάσκουσι τοὺς Θηβαίους ὡς εἰ μὴ στρατεύσοιεν, κινδυνεύσοιεν 

ἘΡΑΥΙΓ15 τη πη αν Γ,ΔΟΘ δου 61 
80 Ατοϑαιθιβ. Ηδευομῖαθ: ᾽᾿Ἐπαρόητοι 
(ῥιο᾽ Ἑπάριτοι, Ὶ τάγμα ᾿Αρκαδικὸν μα- 
χιμώτατον, καὶ οἵ παρὰ Ἀρκάσι δημόσιοι 
φύλακες. ϑίαρπαπιιβ Βγζ. πῆς Χε- 
ΠΟΡΠΟΙ 8 Ἰοοῦτη Ἰαάδηβ ᾿Επαρίτας 
ΔΡΡε]αΐ, οἱ ἔθνος ᾿Αρκαδίας 6888. αἸοϊῦ, 
ΠΟΙΏΪΠ6 8}0 αΥ0 6 [Ἔπαρις ἀποίο, ααδπη 
ὕδατα θη 1101 ποιηϊηδίδπ Ἰ6ρΊ556 86 '086 
ποραί. (ΟΠοΥύΘπ ρού 8. Δ] πδπὴ ΑἹ- 
σΔα σα {π|586 σθηβού Μοσιιβ. (ὐθυοσα 
ΔΙΕΥγΘ ΠΟῚ ῬΟΒΒΌΙη. (ΟΠ ΡΑΓΑΙΙ ΡΟΒ58 
νἱἀθηῦανῦ οαπὶ ΕΠ]ΘογαΙη τριακοσίοις. 
Οἴνοθ ἔσ]θβθ οχ οἰνιαυθτι5 Ομ ηθτι8 
(ΟἸ]θοΐοβ ἀρραγοϑῖ οχ ὃ. 24. ΞΟΗΝ. 
ἀπεψηφίσαντο] [τὰ Ροβίθα (ἰοἸ ταν 

οὔϊαπὴ ἀπέδοξε μηκέτι χρῆσθαι. (Οὐείε- 
ΥΤὰπιὶ ΙΟάΟΥΒ 15, 82. ἢθθος Παροεῦ: 
Τῶν δὲ Μαντινέων ἀναλαβόντων εἰς τοὺς 
ἰδίους βίους οὐκ ὀλίγα τῶν ἀναθημάτων, 
ἔσπευδον οἱ παρανομήσαντες διακατέχειν 
τὸν πρὸς Ἠλείους πόλεμον, ἵ ἵνα μὴ δῶσιν 
ἐν εἰρήνῃ λόγον τῶν ἀναλωθέντων. 
ΒΟῊΝ ; 

μὴ χρῆσθαι τοῖς ἱεροῖς χρήμασι Ὁ. 
ΕΝ, Οὐίοσὶ τοῖς ἱεροῖς χρήμασι μὴ 
χρῆσθαι. Ῥοδί αι τῶν ἐν τοῖς ᾿Αρ- 
κάσιν ἀρχόντων τοροίϊ! 19). 

φάσκοντες οτη. Υ΄. 

τοὺς προστάτας αὐτῶν] ΝΥ 65561ΠΡῚ] 
δα Πιοά. 15. 50, Δ]]ΟΥΤη 16 ΘΥΓΟΓΘΙΩ 
αὐτὴ τοὺς μυρίους ΘΟΠ] ΠΡ ΘΠ ΠῚ Π1188 
δα ἀνεκαλοῦντο ΤΘίροηγΙ ραΐεῖ, ποίαν! 
ΟΑἸπίοη. Κ᾿ Η. νο].2, Ρ. 510, τῇ. δα. ἰουῦ. 

'ἔπεμπον]) ἔπεμψαν Υ. 
24. τινὲς] δή τινες Ε΄. 
πρὸς τοὺς θεούς [).Ἐ.Ε.1.. Οὐδἰεῖῖ 

εἰς τοὺς θεούς. Οοηΐ. απδ ΑἸχὶ δὰ Π68. 
δίθρμδηὶ Υ. Ἔγκλημα νΟ]. 3. Ρ. 85 Β. 

ταχὺ δὴ] ταχὺ δὲ Υ.. 
διεχέοντο] διεδέχοντο ΕΒ. 
ἐπ᾽ ἐκείνοις ἐπ᾽ ἐκείνους Α.Ο.}.Ε.. 

ΑἸα. Ἵδοιῖο σογγοχιῦ Βίθρῃδπα8. 
διακεχειρικότες] ἴῃ (σοη. 14, 6. 

τὰ διαχειριζόμενα Βιιηΐ Τ68, 486 Δα τηϊ- 
ΠΪΒΓΔ ΠΥ ἃ ΒΘΥΥ]Β. ἴῃ ΑΠΔΡ88.1, 9», 
1. 6δὺ πολλὰ δικαίως αὐτῷ διεχειρίζετο. 
ΙΪὴ Ογγορ. 1, 4: 25. ἀνδρὸς ἔ ἔργα δια- 
χειριζόμενον ῬΙῸ νιυϊ]ραΐο διαπραττό- 
μενον ΟΧχ δοαϊοθ χοϑβίζα Ζθαηϊ8. 
5ΟΗΝ, 

κινδυνεύσοιεν---στρατεύσοιεν] ΤΑὈτὶ 
κινδυνεύσειαν---στρατεύσαιεν. μὰ; 6: - 
Εἰ δὲ μὴ ἕξοι ὁ δῆμος ὁ ὁ Θηβαίων τά- 
πιτήδεια, ὅτι κινδυνεύσοι καὶ ἡ πόλις 
αὐτοῖς ἐναντία γενέσθαι. 

κινδυνεύσαιεν ] Οοτηραγαΐο Ἰο60 διι- 
Ρτὰ 6,1, 1. εἰ μὴ βοηθήσαιεν, οὐ δυνή- 
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’ ’ 

35 οἱ ᾿Αρκάδες πάλιν λακωνίσαι. καὶ οἱ μὲν παρεσκευάζοντο ὡς [35] 
’ [ κ Α Υ " ’ὔ 

στρατευσόμενοι" οἱ δὲ τὰ κράτιστα τῆ Π ελοποννήσῳ βουλευ- 
’ »᾽ Ἀ Α ι ΕῚ ’ ’ ὔ 

ὄμενοι ἔπεισαν τὸ κοινὸν τῶν ᾿Αρκάδων πέμψαντες πρέσβεις 

εἰπεῖν τοῖς Θηβαίοις μὴ ἰέναι σὺν ὅπλοις εἰς τὴν ᾿Αρκαδίαν, εἰ 
’ - λ ω κ “ Ά Α Ὑἤ 

μή τι καλοῖεν. καὶ ἅμα μὲν ταῦτα πρὸς τοὺς Θηβαίους ἔλεγον, 
οἵ κ 3 , Ὁ“ ’ὔ .0.4 ᾽ “- ᾿ 

ἅμα δὲ ἐλογίζοντο ὅτι πολέμου οὐδὲν δέοιντο. τοῦ τε γὰρ 

ἱεροῦ τοῦ Διὸς προεστάναι οὐδὲν προσδεῖσθαι ἐνόμιζον, ἀλλ᾽ 
τι ; “ὁ Ἁ , 9. ᾽ὔ “ κ σ ΄ 
ἀποδιδόντες ἂν καὶ δικαιότερα καὶ ὁσιώτερα ποιεῖν, καὶ τῷ θεῷ 

" Α “. 

οἴεσθαι μᾶλλον ἂν οὕτω χαρίζεσθαι. βουλομένων δὲ ταῦτα καὶ 

᾿Ηλείων, ἔδοξεν ἀμφοτέροις εἰρήνην ποιήσασθαι" καὶ 

ἐγένοντο σπονδαί. 
-ς. Ι ς΄. ͵ 

26 Τενομένων δὲ τῶν ὅρκων, καὶ ὀμοσάντων τῶν τε ἄλλων [26] 
ς Ρ Ἁ “ Α 93 “ “ ’ εἴ 3. ἢ 
ἁπάντων καὶ Πεγεατῶν καὶ αὐτοῦ τοῦ Θηβαίου, ὃς ἐτύγχανεν 
" ’ » Ι « ’ “ “ ς Α -᾿ 

ἐν “Γεγέᾳ ἔχων τριακοσίους ὁπλίτας τῶν Βοιωτῶν, οἱ μὲν Αρ- 
’ ν΄ ΄' ΄ι 

κάδες ἐν τῇ Γεγέᾳ αὐτοῦ ἐπικαταμείναντες ἐδειπνοποιοῦντό 

τε καὶ εὐθυμοῦντο καὶ σπονδὰς καὶ παιᾶνας ὡς εἰρήνης γεγε- 
“- Α “- .. 

νημένης ἐποιοῦντο, ὁ δὲ Θηβαῖος καὶ τῶν ἀρχόντων οἱ φοβού- 
Ἁ » - “ 

μενοι τὰς εὐθύνας σύν τε τοῖς Βοιωτοῖς καὶ τοῖς ὁμογνώμοσι 

τῶν ἐπαρίτων κλείσαντες τὰς πύλας τοῦ τῶν εγεατῶν τείχους, 
’; 9 Α Α ΄- ; εὖ 

πέμποντες ἐπὶ τοὺς σκηνοῦντας συνελάμβανον τοὺς βελτίστους. 

σοιντο μὴ πείθεσθαι, βοτ]οπάπτη σοη- [. ΒΌρτα 4, 8, 320. Τυς 8, 28: Ἔς 
811 κινδυνεύσοιεν. 101] 5015 Β. βοηθή- 
σοιεν. ΗΝ. 

85. τοῦ τε γὰρ] τοῦ γὰρ Υ. 
οἴεσθαι) [πο] αϑατη ἀδηηπανὶ ΜΟΥ 8. 

ϑεα ΝΥ οἸῆπιβ τθροίθπάππι σθηβεΐ ἔφα- 
σαν 6 ψΘΓΡῸ ἐνόμιζον, ἘΠ 2., ΤΌ ΤΩΝ: 
Οὕτως ἂν ἔφασαν τάχιστα νομίζειν. 
5ΟΗΝ, Δ βοβῖποβ Εὶ 1. Ρ' 32 οχίγ.: 
Θαρρεῖντε παρεκελεύετο καὶ μὴ νομίζειν, 
ὥσπερ ἐν τοῖς θεάτροις, διὰ τοῦτο οἴε- 
σθαί τι πεπονθέναι. ῬϑῚ Π.111ἃ ν. ἴῃ Θίορἢ. 
ΤΒ6β. ν. Οἴομαι ψΟΙ]Ὲ. 0 1928:.8Ὁ 
86. καὶ Τεγεατῶν 1). (ὑεἴεγ! καὶ 

τῶν Τεγεατῶν. 
Τεγέᾳ Ο.Ὁ ἘΠ ν. Οείοτὶ τῇ Τεγέᾳ. 
τριακοσίους ὁπλίτας (ὐ.1). ἢ. ΕΟ. 

(ὐδίουὶ ὁπλίτας τριακοσίους. 
οἱ μὲν ). Οὐδίοιι! οἱ μὲν. 
᾿Αρκάδες] ᾿Ακαρνᾶνες Α. ΑἸΑ., οοΥ- 

τιρθηΐθ 1; 
ἐν τῇ Τεγέᾳ] νοὶ αὐ πιο ργθίδ[! ΟΠ Ὲ τὰ 

ΨΟΓΌΙ αὐτοῦ ἀδτηπαΐ Μοτι8, Β6α Ἰδιη 
δηΐθα ἀεἔοπαάδγας Ν᾽ ΔΙΟΙοπαγ. δα Ηετο- 
ἀοῦ. 4,135, ΔρΡροβίίο βὔϊδπι [,αἴ1πΠ0 6χ- 
ΘΙΏΡΙΟ, ὉὈ1Ὶ ἡπαϊάθην Τηοδὶς αἸοϊΓ. 

τὴν Μίλητον αὐτοῦ Φίλιππον καθιστᾶσιν. 
1,..)..1 Οδίογυαπι ΠΙοαοΥ. 15; 82. τθα 
ἴα παυγαῦύ. Οὐ αποθβ, ἀομδΓ}15. οὖ 
ΘΟ 118 ΒΒΟΥῚΒ ΔὈτιΒ], {ΠΤ γθμῦ ῬΆΟΘΙΩ 
οὐ ΒΔΟΥΙΠ]ΘΟῚ ΡΟ Πδιη, 61] πὶ ρτοίγα- 
ΠοΓΘ βαϊδρβθδηΐ, οἵ, [δοοπθ Ασὐοδάθτα 
δχοϊίαΐα, ρᾶοθπΊ Ῥυοογαβυηδθαηΐ. ΤῈ- 
Βθαΐοο, αἰνουβαβ ἃ ΜΙδῃ ΠΘΉΒΙ 15 ΡΔΓ- 
[65 βϑεουῦ, Βωοίοταμη δὐχι ϊα ἀπο 6 
ἘΡαυηποηάᾶα δανοοαθδηΐ; Μαηίξιπθη- 
8565 σοηΐγα 5.051: 1πΔ ρειθαηῦ 80 
ΑΥΠΘὨΙ ΗΒ οὐ [Δοθαφουη 118. τὴ 
ΘΓ 1 ΔΟΘαΘΊΠΟΠΙ ΤΟΡΊΟΠΘΠ Ταρορα- 
τάῦατη ναβϑίααηΐ, ἘΡΑΙΪ ΠΟ 88 Οὑτὴ 
ΔΙΙΧῚ}115. 8118 Μδηςπθδτῃ γϑῦϑιι8 δ6ο6- 
ἀοραί. 5ΟΗΝ. 

ἐπικαταμείναντες 1)... 1. καταμεί- 
ναντες ΟΟΝ. (ὐδίβιι καταμένοντες. 

ὁ δὲ Θηβαῖος Ὁ)... 1Δ1..Υ. Οεἴουι 
οἱ δὲ Θηβαῖοι. ““ϑεΠιοοῦ Ηδιτηοβίθβ 
ΤΒΟθαηθΒ. ΙΔ βιρτὰ 6.1, 42. 
5ΟΗΝ, 

σκηνοῦντας Ὦ.Ἐ ΕΝ. Οείουῖ συσκη- 
νοῦντας. ΟΠ ξ, νΔΓ. ΒΟΙΙΡΟΓϑ 5, 1, 20. 



4δ8 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΝ ΗΒ. 6Η. Α. 6, 

“ “ ’ “ "5 ’ ᾿ 

ἅτε δὲ ἐκ πασῶν τῶν πόλεων παρόντων τῶν Αρκάδων, καὶ 
Α , ν 

πάντων εἰρήνην βουλομένων ἔχειν, πολλοὺς ἔδει τοὺς συλλαμ- 
Ω Ἵ ᾿ ι . μ᾿ κ ͵ κ 

βανομένους εἶναι" ὥστε ταχὺ μεν αὐτοῖς τὸ δεσμωτήριον μεστον 

47 ἣν, ταχὺ δὲ ἡ δημοσία οἰκία. ὡς δὲ πολλοὶ οἱ εἱργμένοι ἦσαν, [37] 

48 

- 3 Α κ Ν 

πολλοὶ δὲ κατὰ τοῦ τείχους ἐκπεπηδηκότες, ἦσαν δ᾽ οἱ καὶ διὰ 
“-- “ ᾿] “- 5 δ Α Ἂ ὃ Ἁ 5 ! δ“, Ἁ 

τῶν πυλῶν ἀφεῖντο᾽ οὐδεὶς γὰρ οὔθενι ὠργίζετο, ὅστις μὴ 

ᾧετο ἀπολεῖσθαι" ἀπορῆσαι δὴ μάλιστα ἐποίησε τόν τε Θη- 
κε ἐν - ’ Ὅ 

βαῖον καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ ταῦτα πράττοντας ὅτι Μαντι- 
Α κ ᾿ 3 - 

νέας, οὃς μάλιστα ἐβούλοντο λαβεῖν, ὀλίγους τινὰς πάνυ εἶχον 
Α Ἁ , “5 4 Ἁ [ὦ Ω Ἂν ’ “ 

διὰ γὰρ τὸ ἐγγὺς τὴν πόλιν εἶναι σχεδὸν πάντες ᾧχοντο 
5 ᾿] Α Ἁ ς ἧς 9 ’ Α Ἁ ’ 9 ’ 

οἴκαδε. ἐπεὶ δὲ ἡμέρα ἐγένετο καὶ τὰ πεπραγμένα ἐπύ- [38] 
- 8 ; 94 

θοντο οἱ Μαντινεῖς, εὐθὺς πέμποντες εἴς τε τὰς ἄλλας Αρ- 
Α ’ ’ 9 “- “ “ κ ’ 

καδικὰς πόλεις προηγόρευον ἐν τοῖς ὅπλοις εἶναι καὶ φυλατ- 
Α Α " ΑἉ Α δ΄) 93 ’ Α 6 

τεῖν τὰς παρόδους, καὶ αὐτοὶ δὲ οὕτως ἐποίουν, καὶ ἅμα 
’ ς Α ἾΣ ’ ς δ΄, Ε »᾿ ὃ Μ 

πέμψαντες εἰς τὴν Γεγέαν ἀπήτουν ὅσους ἔχοιεν ἄν ρας δίαν- 
“ , “- 

τινέων᾽ καὶ τῶν ἄλλων δὲ ᾿Αρκάδων οὐδένα ἀξιοῦν ἔφασαν 
Α Α 

οὔτε δεδέσθαι οὔτε ἀποθνήσκειν πρὸ δίκης. εἰ δὲ καί τινες ἐπαι- 
“ 5, 3 ’ ὅ ς ““ ’ ᾿ 3 

τιῷῴντο, ἔλεγον ἐπαγγέλλοντες ὅτι ἡ τῶν Μαντινέων πόλις ἐγ- 
΄΄ 3 Α ᾽ ς Ν Α ““ "Ἄ, ὃ ε ’ 

γυῷτο ῃ μὴν παρέξειν εἰς ΤΟ Κοινὸν Τῶν βκα ων οποσοὺῦυς τις 

329 προσκαλοῖτο. ἀκούων οὖν ὁ Θηβαῖος ἠπόρει τε ὅ τι χρήσαιτο [39] 
΄ 2 ὌΝ Ι Υ Α δ», ὃ ἢ »"ς-ς- ’ 

τῷ πράγματι καὶ ἀφίησι παντας τοὺς ἄνόρας. καὶ τῆ ὑστεραίᾳ 

συγκαλέσας τῶν ᾿Αρκάδων ὁπόσοι γε δὴ συνελθεῖν ἠθέλησαν, 

ἀπελογεῖτο ὡς ἐξαπατηθείη. ἀκοῦσαι γὰρ ἔφη ὡς Λακεδαιμό- 
Φ Α - δ᾽ ᾿ιᾳ “- ς ’ ’ 

Ψιοί τε εἰεὲεν σὺν Τοις ὅπλοις ει τοις οβῤιοις προδιδόναι τε 

καί 
οἱ δέ 

5» Α ᾽ » “ 

εἰ δὲ καί τινες ἐπαιτιῷντο Ὦ. ἅτε δὲ Ξίορμδπιϑ ὑδοϊίο δα. ββουπηᾶα. 
τινες ἐπαιτιῶντο Ο.Ε. Ε΄. ΑΙ. ΤΛΌΥῚ ἅτε δή. 

δημοσία οἰκία] 81115. πιϑῖθ 5 ἔοτία α]- 
οαΐα 8110 [ΘΠ ρΡΟΥΘ. [,ΔΟΘαςΘΠ]Ο 1} ΟδΓ- 
ΘΟΓῈπλ δημόσιον νοσδραηΐ, ΤὨπογά. 
5.18. 50ΗΝ. 

47. κατὰ τοῦ τείχους καὶ τοῦ τείχους 

τόν τε͵] τὸν Α. ΑἸά., οσογτροηίο [. 
48. εἰς τε τὰς (.).ν. (ὐδίουὶ εἰς 

τάς. 
προηγόρευον] προεκέλευον Υ͂. 
παρόδους 1).. Βιρτα νοΥβϑιιτη ΡΟΏΘΗΒ 

γρ. πόλεις, απο οΘδ8 1η σοίοΥ]8. 
Τεγέαν] ΤΔὈτὶ Τέγεαν, οὐ Ἰηΐτα. 
Μαντινέων 1).1. (ΟὐδίοΥ! Μαντινεῖς. 
ἀξιοῦν ἔφασαν 1. ἔφασαν 5οϊιπη Ὁ. 

ἀξιοῦντες βοϊμη Α. (ὐείευὶ ἀξιοῦντες 
ἦσαν. 

τινες ἐπαιτιῶντο 1. 
ἔλεγον 1). ἔλεγόν τε Υ̓. (Ὑείοι καὶ 

ἔλεγον. 
ἐπαγγέλλοντες] [ΔΌτὶ ἀπαγγέλλον- 

τες. Οὐοπί. ΄σιθ αἰχὶ δα 168. 516- 
Τη δοὶ ν. ᾿Επαγγέλλω νο]. 3, Ρ. 1363 

ἡ τῶν Μαντινέων πόλις) τῶν Μαντι- 
νέων ἡ πόλις Υ. 

προσκαλοῖτο 56]]. εἰς δίκην. Τοϊταγ 
ΠΟῊ 6ϑύ οριιβ οοπ]θοίαγα Υ̓ γ θη ὈΔΟὮΙ 
ἴῃ ΒΙΌ]. Οὐ. Απηβίεὶ. νο]. 2, ραγί. 1, 
Ρ. 105, προκαλοῖτο. ΟΗΝ, προκα- 
λοῖτο (. Μά. αα 5.11, Ὁ Βἰπ ΠΟΥ 
προκ. Ῥτοίοσι ΠΟῦτ. αν. τ, Ρ. 121. 
, 39. ἔφη ὡς (.0.Ε.Ἐ.1.. Οδίοι! ἔφη 
οτι. 
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μέλλοιεν αὐτοῖς τὴν 'Γεγέαν τῶν ᾿Αρκάδων τινές. οἱ δὲ ἀκούσαντες, 
5 “- ᾿ 7; ’ “ 9 ὃ Α ΄“ 

ἐκεῖνον μεν, καίπερ γιγνώσκοντες ὅτι ἐψεύδετο περὶ σφῶν, 

ἀφίεσαν" πέμψαντες δ᾽ εἰς Θήβας πρέσβεις κατηγόρουν αὐτοῦ 

ὡς δεῖν ἀποθανεῖν. τὸν δ᾽ ᾿᾿ὔὐπαμεινώνδαν ἔφασαν, καὶ γὰρ 
“ ’; ᾽ ,ὔ ’ ς » ᾿ ; ’ Δ4οστρατηγῶν τότε ἐτύγχανε, λέγειν ὡς πολὺ ὀρθότερον ποιή- [40] 

Μ“Μ ’ κ »ἢ᾿, «ε΄ “ὃ ο ι Α Α ς -ι 

σειεν, ὅτε συνελάμβανε τοὺς ἄνδρας ἢ ὅτε ἀφῆκε. τὸ γὰρ ἡμῶν 

δ ὑμᾶς εἰς πόλεμον καταστάντων ὑμᾶς ἄνευ τῆς ἡμετέρας 
- “- Ν] 

γνώμης εἰρήνην ποιεῖσθαι πῶς οὐκ ἂν δικαίως προδοσίαν τις 
«ε ΄“- "-“- ’ " εν 2 » ΓΝ ε “ Α 

ὑμῶν τοῦτο κατηγοροίη ; εὖ δ᾽ ἴστε, ἔφη, ὅτι ἡμεῖς καὶ στρα- 
’ . Α " ’ Ἀ Α - Α .« ’ ΄- 

τευσόμεθα εἰς τὴν Ἀρκαδίαν καὶ σὺν τοῖς τὰ ἡμετερα φρονοῦσι 

πολεμήσομεν. 

ΚΕΦ. Ἐ. 
Α ω Α Ἁ “ ; 

Ὡς δὲ ταῦτα ἀπηγγέλθη πρός τε τὸ κοινὸν τῶν ᾿Αρκάδων 
Α ΑἉ ’; 9 ’ 9 Ρ -. Α “ 

καὶ κατὰ πόλεις, ἐκ τούτου ἀνελογίζοντο Μαντινεῖς τε καὶ τῶν 
, Α ΄- ᾿] 

ἄλλων ᾿Αρκάδων οἱ κηδόμενοι τῆς Πελοποννήσου, ὡσαύτως δὲ 
ἢ κ᾿ Α τι ᾿ 

καὶ ᾿Ηλεῖοι καὶ ᾿Αχαιοὶ, ὅτι οἱ Θηβαῖοι δῆλοι εἶεν βουλόμενοι 
ΓΒΕ , ι " ᾿ Ψ ς ΓΞ Βὺ ξᾺ 
ὡς ἀσθενεστάτην τὴν [Πελοπόννησον εἶναι, ὅπως ὡς ῥᾷστα αὐτὴν 

“καταδουλώσαιντο. τί γὰρ δὴ πολεμεῖν ἡμᾶς βούλονται ἢ ἵνα [2] 
ς - Ἁ " ’ ἴω “ ες , Φ, ὁ 5 ’ ’ 

ἡμεῖς μεν ἀλλήλους κακῶς μελέα, ἐκείνων ὃ ἀρημδνάροι δεώ- 
4, ἢ 

μεθα: ἢ τί ΤΩΙ ἡμῶν ὅτι οὐ δεόμεθα αὐτῶν ἐν τῷ βαρύ 

ἘΜΘΙΡΗΔΗ ὡς ἐξιόντες; οὐ δῆλον ὡς ἐπὶ τῷ κακόν τι 
Γ ΄᾽᾿. 

3 ἐργάζεσθαι ἡμᾶς στρατεύειν παρασκευάζονται ;. ἔπεμπον δὲ καὶ [3] 
3 »-" 

Αθήναζε βοηθεῖν κελεύοντες" ἐπορεύθησαν δὲ καὶ εἰς Λακεδαί- 
’ὔ " ᾿ ΄ 9 , “ 

μονα πρέσβεις ἀπὸ τῶν ἐπαρίτων, παρακαλοῦντες Λακεδαιμο- 
’ ᾿] ᾽; ἴω ’ Ξ ϑ3, ’ 

νίους, εἰ βούλοιντο κοινῆ διακωλύειν, ἄν τινες ἴωσι καταδουλωσό- 
Α Ψ Α ’ ε ’ " ’ 

μενοι τὴν [Πελοπόννησον. περὶ μέντοι ἡγεμονίας αὐτόθεν διε- 
’ ᾽ “4΄ς “- Ψ «ς ’ 

πραττοντο ὅπως ἐν τη εαὐτῶν εἐκαστοι ἡγήσοιντο. 

μέλλοιεν αὐτοῖς Ὠ.Ε,Ν, Οείοτὶ αὐτοῖς 
μέλλοιεν. 

ἐκεῖνον) ἐκεῖνοι ἃ.Ο.Ε,. ΑἸά., οοττὶ- 
σοηΐίε 1. ἐκεῖνο Ε.. 

ἀφίεσαν) ἀ ΠΑΝ Α.Ὁ. ΑἸΔά., οοΥτὶ- 
Βθηΐθ Ι. ἀφῆκανν 

᾿Επαμεινώνδαν ΡΟ ̓ Επαμινώνδαν ΔΑ. 
Ο..Ε.Ε. Απίδα δεῖ (ὐὑαβία]!ο. Υ. δὰ 
6, 5, 42. 

40. καταστάντων Ῥίθρῃδηιϊβ, δᾶ 
αυοά ἰδοοίαν 46 ἡ. (ὐβίυι κατα- 
στησάντων, 564 ρΡαῃοί5 ἀποθιβ Ἰηΐγα 
ησ᾽ Ῥοβι5 Ε, Οὐτγγοχογαΐ (τη δἴο- 
Ῥἤδηιβ. “Τὰ καταστῆναι εἰς ἀποοίαν 

οβϑέ ἴῃ (ἔσοη. 2 2,7. ΒΟΉΝ. 
γ.. καὶ κατὰ Π).44}.1.Υ0Ὁ... (ὐείατὺ καὶ 

τάς. 
οἱ Θηβαῖοι] Θηβαῖοι Α.ΟὉ.Ε.Ε, ΑἸά. 
βουλόμενοι ὡς ἀσθενεστάτην 1)... 

ΕΝ. Οὐείοτϊ Ὁ ἀσθενεστάτην βουλό- 
μενοι. 

2. ἐπὶ τῷ ). Οὐείου! ἐπὶ τό. 
ἐργάζεσθαι ἡμᾶς Ὁ.Ε.. Οὐἰίοτϊ 

ἡμᾶς ἐργάζεσθαι. 
4. ἐπορεύθησαν Ο.Ὁ .ἘΚΈΤΙΝ. Οε- 

ἰ67Ἰ ἔπεμψαν. 
αὐτόθεν] Ῥϑίαϊιπι 40 ᾿Π|{10, 6χ 60 

1050 ἰϑθιῆροσο. ὅΠΗΝ, 
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Α.Ο. 4 Ἔν ὅσῳ δὲ ταῦτα ἐπράττετο, ᾿Επαμεινώνδας ἐξήει, Βοιωτοὺς [4] 
262. ΄-“ ᾿Ν “ 

ἔχων πάντας καὶ Εὐβοέας καὶ Θετταλῶν πολλοὺς παρὰ τε 

᾿Αλεξάνδρου καὶ τῶν ἐναντίων αὐτῷ. Φωκεῖς μέντοι οὐκ ἠκο- ρ , 
’ ἢ “Ψ “ » “ ω " κὰν 

λούθουν, λέγοντες ὅτι συνθῆκαι σφισιν αὐτοῖς εἶεν, εἰ τις ἐπὶ 
“ 7 οὐ “- 

Θήβας ἴοι, βοηθεῖν: ἐπ᾽ ἄλλους δὲ στρατεύειν οὐκ εἶναι ἐν ταῖς 

5 συνθήκαις. ὁ μέντοι ᾿Επαμεινώνδας ἐλογίζετο καὶ ἐν ΠΠελοπον- 

νήσῳ σφίσιν ὑπάρχειν ᾿Αργείους τε καὶ Μεσσηνίους καὶ ᾿Αρκά- 
“- Ὁ Ψ" Α 

δων τοὺς τὰ σφέτερα φρονοῦντας. ἦσαν δ᾽ οὗτοι Γεγεάται καὶ 
“- ΄ “- Ἁ , Α 

Μεγαλοπολῖται καὶ ᾿Ασεᾶται καὶ Παλλαντιεῖς, καὶ εἴ τινες δὴ 
’ Α ν , 5 “νὰ ’ ’ ᾿ς ἐσ 

πόλεις διὰ Ὁ μικραι ΤΕ εἰναι καὶ ἐν μέσαις Ταῦνταις ΟἰΚειν 

6 ἠναγκάζοντο. ἐξῆλθε μὲν δὴ ὁ ᾿Επαμεινώνδας διὰ ταχέων" ἐπεὶ 

δὲ ἐγένετο ἐν Νεμέᾳ, ἐνταῦθα διέτριβεν, ἐλπίζων τοὺς ᾿Αθη- 
’ γ ’ ν ’ ϑ “ἍἋ “ 

ναίους παριόντας λήψεσθαι, και λογιζόμενος μέγα ἂν τοῦτο 

γενέσθαι τοῖς μὲν σφετέροις συμμάχοις εἰς τὸ ἐπιρρῶσαι 
κ] Ἁ - Ἁ 5 Ι “ο ἝἬ ς ε ’ Ψ “- ς δὲ 

αὐτοὺς, τοῖς δὲ ἐναντίοις εἰς τὸ εἰς ἀθυμίαν ἐμπεσεῖν, ὡς δὲ συν- 
“- ἴω Ἂν ων ΝΣ “- 

ελόντι εἰπεῖν, πᾶν ἀγαθὸν εἶναι Θηβαίοις ὅ τι ἐλαττοῖντο 

“᾿Αθηναῖοι. ἐν δὲ τῇ διατριβῇ αὐτοῦ ταύτη συνήεσαν πάντες οἱ 
ε “ . ι Π πιο ἐκ , ς« δὰ 
ὁμοφρονοῦντες εἰς τῆν Μαντίνειαν. εσπει μέντοι ὁ Ἑσπαμει- 

, ὃ “᾽ ᾿ Ἄ ’ ν ι Α - ὔ 
μνωώνθας ἡκοῦυσε τοὺς θηναίους το μεν Κατα γην πορβρεὺυ- 

4. ᾿Επαμεινώνδας ῥῖὸ ᾿Επαμινώνδας 
Α.Ο.0.. Ε΄ ἢἰς οὐ Ἰηΐτα. 

᾿Αλεξάνδρου] ῬὨΘΙΘΘΟΓΙΙΠῚ ΓΥΓΆΠΠΟ, 
ἀθ αὰο βιιρτὰ 6, 4,34. ἘΠ), ΔοοΥτὶ- 
τὰ δηΐθα ΤΠΘΡΔΠΟΥαπΠῚ Ποβίθῃ, 
[Δ η 6 πὶ γοῦο ἃ Ῥδϑὶορι δ νἹοΐιιπη, οο6- 
σεγαηΐ ΤΏΘΌΔΩΙ ῬΓοτηϊ ἴοτΘ 56. ατιο 88 
ΤΠ θδηο5 δα ἀποα] οὶ Ὀ6]] τσὴ 5θοιι- 
ἴυ π| 68886θ. Ρ]υΐάγοῇ. ῬεΙορ. 6. 35. 
ΜΟΒΌΜ. 6 τηοῖΐθ εδ᾽ι8 δχβίδϊ 
ἔταρτηθηΐιμη ΓΓΠΘΟΡΟΙΏΡΙ ᾿ῃ ΒΟΠΟ]ΪΟ 
Ψιοίοτίδῃο δὰ 1]. 24, 428. ΒΟΉΝ. 

ἐναντίων] ϑυπί Θ᾽ αἰναΐθ8, α185 
ΟΡΡΓΘββαθ ΠΌΡΟΥ 80 ΑἸοχαπᾶτο Ππὸ- 
Ὀδηϊ, νἱοΐο 6ο, 1 υύδι! τοϑυπογδηΐ. 
ψιαο ΡΙαΐαγομπτῃ 114. ΜΟΒΌΞΝ. 

σφίσιν αὐτοῖς] σφίσιν Οοθεία8. 
5. Μεσσηνίους] (ὐδαβαιηῃ Δροτὶΐ Ρ]ὰ- 

ἴΔτοῖ. ῬεΙορ. ο. 24: Τὴν δὲ Μεσσηνίαν 
χώραν νεμομένων Σπαρτιατῶν ἀποτεμό- 
μενοι τοὺς παλαιοὺς Μεσσηνίους ἐκά- 
λουν καὶ κατῆγον ᾿Ιθώμην συνοικίσαν- 
τες. {{ποπηθη ΠΟῸΠ ποτηϊηδί, 864 τ- 
Ῥθηὴ Μϑββθηθῃ, οπὶ δηΐθα ἘσῸὺ5 Μ68- 
Β86Πη6 111 οϑβοί, 564] ΓΘρῚΟ ἰδηΐιπη. 
ΠιοάοΥ. 15, 66. ΞΟΗΝ, 

᾿Ασεᾶται ϑίορμαμιιβ οχ ϑίθρῃδῃο 
Βγ2. ᾿Αθεάται ἃ. (Οὐείοτὶ ᾿Ασθεάται. 

᾿Ασέα 6, 5. 11. 
Παλλαντιεῖς] Παλλαντεῖς Ὁ). (ὐδίεγῖ 

Παλαντεῖς. Οὐτγοχιΐ ΡῬδ] ποτ ἔχ- 
ΘΓοΙΌ. Ρ. 76. ““Νοιηθη οϑί Παλάντιον 
ρα Ῥαυβδηϊδιη 8, 2ὴ." 5ΟΗΝ. 6 
νοτᾶ 6].85 ἔοστηᾶ ν. δα ΤἼη 68. ϑίθρῃδηῃϊι. 

μικραὶ Ώ).Ε, ΟὐεἴεΓ] σμικραί. 
μέσαις] μέσῳ . 
6. ἐλπίζων Ο..Ε.Ε.1.. Οἴει 

νομίζων. 
λογιζόμενος ).Ε.1.ν.Υ. Οεἰοτ οἰό- 

μένος. 

εἰς τὸ εἰς ἀθυμίαν ἐμπεσεῖν] εἰς τὸ 
ἀθυμίαν (ἀθυμίαν ἘΜ.) ἐμπεσεῖν Α.Ο. 
ἘΚΕ. ΑἸά., οοχροηίθ 1. “Ηδης 
Ἰδοῦ] ομθιη βθοιῦιβ ΖΘ 8 ἴῃ ΤΠ8Γ- 
σῖηθ ΠΌΤ οιηθηάανογαῖ ἐμποιῆσαι. 
δι οοπ]θούαγαιη ρυΌΡο.ἡ 5ΟΗΝ, 
Ῥεγρθύδτη. (ὑδίθυιαπιλ 8]1ἃὰ8 Ερϑτιηῖ- 
ΠΟΠφ ΤΑΙΟΠ 685 [1556 ΔΙ χαίταν τοῦ. 
ΗΙβ[. νο]. το, Ρ. 452. 

ἡ. τὸ μὲν--- ἀπεγνωκέναι) ἴπ Απαῦ. 
1, 75. 10. δϑὺ ἀπεγνωκέναι τοῦ μαχεῖ- 
σθαι. ὥρα ιοάοχιιβ [55 58: Τὸ μὲν 
ταύτῃ ποιεῖσθαι τὴν διέξοδον ἀπέγνω. 
Τα βρρῖτιβ Ιάθι ναυϊανὶς οαϑαχη ρΘηϊ- 
ἀντιση οὗ δοοιιδαύϊνιιη. ΒΟῊΝ, 

[5] 

[6] 

[7] 
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. Α ’ 

εσθαι ἀπεγνωκέναι, κατὰ θάλατταν δὲ παρασκευάζεσθαι ὡς διὰ 
; “- ’ 

Λακεδαίμονος βοηθήσοντας τοῖς ᾿Αρκάσιν, οὕτω δὴ ἀφορμήσας 
» ΄΄“ὄ ’ - ΄- τ 

8 ἐκ τῆς Νεμέας ἀφικνεῖται εἰς τὴν Πεγέαν. εὐτυχῆ μὲν οὖν οὐκ [8] 
ἵ , ΄ 

ἄν ἔγωγε φήσαιμι τὴν στρατηγίαν αὐτῷ γενέσθαι ὅσα μέντοι 
’ Ε᾽ Ἁ ’ 9 Α 5 ’ὔ - ς Α 9 - 

προνοίας ἐργαὰ καὶ τόλμης εστίν, οὐδέν μοι δοκεῖ ἀνὴρ ελλιπεῖν. 
“ Α Ἀ » ΝΣ “- ΄ 

πρῶτον μὲν γὰρ ἔγωγε ἐπαινῶ αὐτοῦ ὅτι τὸ στρατόπεδον ἐν τῷ 
;ὔ; -“- ΄ ζυ 

τείχει τῶν Τεγεατῶν ἐποιήσατο, ἔνθ᾽ ἐν ἀσφαλεστέρῳ τε ἣν ἢ 
ϑχν 3 Α -- ’ ᾿ " ’ὔ [χ2 

εἰ ἔξω ἐστρατοπεδεύετο και τοῖς πολεμίοις ἐν ἀδηλοτέρῳ ὃ τι 
’ Ἁ “ Α ", "Ὁ κε ᾽ “ ’ 

πράττοιτο. καὶ παρασκευάζεσθαι δὲ, εἴ του ἐδεῖτο, ἐν τῇ πόλει 
» ᾽ ὔὕ ᾿ κ᾿ 3, ὦ " ’ “κι 
ὄντι εὐπορώτερον ἣν. τῶν ὃ ἑτέρων ἔξω στρατευομένων ἐξῆν 
ἕ "» Ἷ “ Ψ᾿ Γ ’ 

ὁρᾶν, εἴτε τι ὀρθῶς ἐπράττετο εἴτε τι ἡμάρτανον. καὶ μὴν οἱό- 
’ “ ς᾽ ’ “- 

μενος κρείττων τῶν ἀντιπάλων εἶναι, ὁπότε ὁρῴη χωρίοις 
“ τὰ Α “. 

9 πλεονεκτοῦντας αὐτοὺς, οὐκ ἐξήγετο ἐπιτίθεσθαι. ὁρῶν δὲ οὔτε [9] 
; « “ ΄“- 

πόλιν αὑτῷ προσχωροῦσαν οὐδεμίαν τόν τε χρόνον προβαίνον- 
᾿] ’; ;; Ν᾽ ΄- 

τα, ἐνόμισε πρακτέον τι εἷναι" εἰ δὲ μὴ, ἀντὶ τῆς πρόσθεν 
’ 

εὐκλείας πολλὴν ἀδοξίαν προσεδέχετο. ἐπεὶ οὖν κατεμάνθανε 
Α Α Α Μ ’ Α 9 ’ ’ 

περι μὲν τῆν αντίνειαν τοὺς ἀντιπαλους πεφυλαγμένους, 
’, δι 3 ,' Α ’ Α 

μεταπεμπομένους δὲ ᾿Αγησίλαόν τε καὶ πάντας τοὺς Λακεδαι- 
; ᾿ ΤΟΝ. ἐς 9 ,ὔ Α " ’ Δ ὦ 

μονίους, καὶ ἡσθετο ἐξεστρατευμένον τὸν ᾿Αγησίλαον καὶ ὄντα 

ἤδη ἐν τῇ Πελλήνη, δειπνοποιησάμενος καὶ παραγγείλας ἡγεῖτο 

διὰ Λακεδαίμονος] 1. 6. ῬΕΙ͂ [μΔ6οη]- 
στη. ΟΗΝ. 

οὕτω δὴ Ὁ. .Ε ΕΝ. πίοι! οὕτω δέ. 
8. οὐκ ἂν ἔγωγε Ὁ.ἘΕῸΝ. Οὐείειι 

ἔγωγε οὐκ ἄν. 
στρατηγίαν ΟΟΚΕΕΙΟΥ. 

εἰαν 1. (Οὐδίεγὶ στρατείαν. 
ἁνὴρ) [ΔὈΥῚ ἀνήρ. Μιά. δῃηποῦ. δὰ 

Ἡ δ..22. ““ΤθΙΟΘΟΓΙΒ 15» 523..-6 6. πο 
1088 βχρβαϊπομθ τὰ ΒΟ 11 : Συνετω- 
τέραν δὲ στρατηγίαν τὴν τοῦ Λακεδαι- 
μονίου ἡγήσαιτο." 5ΟΗΝ. 

ἐλλιπεῖν ΜοτιιθΒ. [αὐτὶ ἐλλείπειν. 
ἔγωγε οτη. Υ΄., γὰρ ΡγΓοροΘά6η85 Κ᾽, 
ἢ π εἰ Α. Ὁ. ΑΙά. 
ἐστρατοπεδεύετο 1).1.Υ. 

ἐστρατοπεδεύσατο. 
ἦν] οἵη. ΑἸὰ., 8411. Μοχ ἑταίρων 
Ἕ, 

στρατη- 

(ὐδϑίοσὶ 

9. αὐτῷ προσχωροῦσαν 1). Εἰ. (ὐεἴετὶ 
προσχωροῦσαν αὐτῷ. 

προβαίνοντα 10. Ἐ. Ε.1.., Οἴει 
ἑξήκοντα. 

τὴν Μαντίνειαν Ὠ.Ἐ.Ε.. ΟὐείεΓΙ 
Μαντίνειαν. 

ἀντιπάλους Οὐ. Ὁ... Ε.1.ν. Οὐίετὶ 
ἄλλους. 

ὄντα ἤδη] ἤδη ὄντα. 
τῇ Πελλήνῃ 1).Ε..1... Οεῦ. Πελλήνῃ. 
Πελλήνῃ} ῬΘΙθπθη Αομαῖθο ορρὶ- 

ἀὰπὶ ΠΟῚ 6886, ΤΉ1]018 ΔΥΡΊΙΠΘΗ [8 
νοῦ Μογαβ, οἵ σθηβαὶϊ 1η}6]Π0Ὶ Ῥ6]]ὰ- 
Π8 ΠῚ ἘΟΥΙΟΘ αἸοΐαπη ἃ Ῥδιιβδηᾶ 3, 20, 
21. ἴῃ [ΔοοηΪοδ, 1η νὰ δα Ατοδαϊδχη 
αἀπορηΐθ βἰΐατη οἵ ἃ ϑραγία υἱΐτα βὸ 
βίδαϊα αἸβίαμίθμι. Ρ]αΐαγομιιβ ΑΙρΈ81]. 
ο. 384, Ἰαιάαίο πος 1080 ΧΘΠΟΡΠΟΙΓ8Β 
Ἰοςο οἱ (δ ]]]βίμθηθ, τοίοσί Αρϑβιδατη 
ὕπτη ϊββθ πῃ 1ΠἸΠογΘ Μδη ηθδπ νεῖ- 
5115. ῬΟΙΥΌ1.Β 1. ο. δά Μαπίπθαπι θυ τη 
[886 παυγαῦ. δ αα]άθτηῃ ἰδϑετηο- 
πἶα ἀειηοηβίγαηθ ἸηΓ6]ΠΡῚ ΟΡρΙΔσατα 
Δ] φαοα Ατοδαάϊς ᾿ρϑῖαβ δαΐ ἴῃ νὰ δᾶ 
Μδμίπθαμ 5ιζπτη, 411816 οί Ρ6]]Πδ, 
ἃ Ῥαυβδηΐα ποιηϊηδία δα οίϊθβ. Ηπο- 
τιβ4ι6 Μοσιιβ, αὶ ὈΓΘΨΊΟΥΘ τηπ]ῖο 4185- 
Ραϊαίΐοπο ἀο αηρὶ ροϊεγαΐ, 81 Ῥ6]]Θ ΠΘῺ 
Τισομπῖοθθ ἃῸ Ατοδαϊθιιβ ΟρΡραρπδίδτη 
ρα ΠΙοαογαπ 15, 67. τηβπηοτῖα 11] 
βιιρροββίϑβοί, [Ι͂}ἢ σνυϊραίβ Π)]ΟΘΟΥΪ 
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΄᾽ ’ κ ’ Α 

Ιοτῷ στρατεύματι εὐθὺς ἐπὶ Σ παρτήν. καὶ εἰ μὴ Κρὴς θείᾳ τινὶ [το] 
ῪΩ ; Ἁ Ἀ ’ 

μοίρᾳ προσελθὼν ἐξήγγειλε τῷ ᾿Αγησιλάῳ προσιὸν τὸ στρα- 
“ὃ Α Ἷ 2 [2 Ἀ ’ ,“᾿ 

τευμα, ἔλαβεν ἄν τὴν πόλιν ὥσπερ νεοττιὰν παντάπασιν ἔρημον 
ὧν , - 

τῶν ἀμυνουμένων. ἐπει μέντοι προπυθόμενος ταῦτα ὁ ᾿Αγησί- 
᾽΄ -“" 

λαος ἔφθη εἰς τὴν πόλιν ἀπελθὼν, διαταξάμενοι οἱ Σπαρτιᾶται 
" ,ὔ Α ἱ Ἃ 7 ᾿ Ἄ ΓΙ Ν ε “- ΟῚ » 

ἐφύλαττον, καὶ μάλα ὀλίγοι ὄντες" οἵ τε γὰρ ἱππεῖς αὐτοῖς 
΄ 5 ᾽] ’ " -- Α Ἁ Ἁ Α ΄΄“ ’᾽ ὃ ’ὔὕ 

πάντες ἐν Αρκαδίᾳ ἀπῆσαν καὶ τὸ ξενικὸν καὶ τῶν λόχων δώ- 

11 δεκα ὄντων οἱ τρεῖς. ἐπεὶ δὲ ἐγένετο ᾿Επαμεινώνδας ἐν τῇ πόλει [τ1] 

ΠΡ τῖβ ΒΟ ιαγ Παλλήνη. [Θυοά οοΥ- 
τοχὶῦ Ῥδὶπηθυῖα8.1] οίοσί 8601]. )10- 
ἄογιβ ΕἸΡαΙηΙ ΠΟ δ πὴ, ΟΠΔ ΠΟ ἸΟΩρΡ8 
ΔΌθδβοῦ ἃ Μαηΐμηρα, δααϊνι886 ἔδεε. 
ἀδου ΠΟ 5 ἄρτατη Πρθδίδγιτη ναβίδγο; 
Ἰρῖδαι βίδιπι βίας 886 ρασίδηῃ ᾿ρ58Π| 
ΔΡΡΤΥΘΩΙ, αἴψαθ ᾿ἴία ποοίᾳ 16 Υ ἴηργθδ- 
ΒΠ| 6856. δοίθηιιβ σοηβθηςπηΐ 
ΧοΠΟΡΠΟΙ θυτηηαδ βθοσίπβ Ρ] ἴδιο ῃτι5 
Αρβ81]. 6. 34. 564 ἀβίποθρβ Π)]ΟαοΥΒ 
ς. 82, 832, Αρὶηῃ Υϑρϑπὶ ΠΟΙ ηδύ οἵ 
Αρθβ]δῦπη ΡΙῸ Αγομιάδχηο ; ΗΪΒ] 18 δϑ 
ΤΠΙΌΤΔΥ ΘΥΤΌΥ, ΠΙΤΩ]Β ἸπΠΘΡτι8 ΡΙῸ Π)1ΟΔΟΥΪ 
ἐγπαϊηοπο. [ὉΟοπί. τοῦ. ΠΠβ. νο]. 1Ο, 
Ῥ. 454.1 Πεπίααθ ΡΙαΐ. Μογ. Ρ. 346 Ὁ, 
ηοούα αυϊάοτη Ῥγοϊθοίατῃ Εἰ ρατηϊπου- 
ἄδτὴ 6588 σοῃβθηί, 566 δηΐθα Ποβίθϑβ 
Ἰηδίγαοίοβ δηΐθ ΜΑΠΏΠΠΘδ ΠῚ δα ρα ρΏΔΙη 
ῬΙΌνοΟδ586, Παδπ 1111, Βα 51 α1ὰ ΔΙΠμ6- 
Πἰθηβιιτη δχϑρθοίαηΐθβ, ἀθγθοίανθσιηΐ. 
--Ναης ἀδηηθτῃ νιθο ΡΠ θυ! τη ἴδια 
ΟἸτὴ ἴῃ Εἰχογοὶῦ. Ρ. 76. τϑοῖθ δάπηο- 
Πυθ86 Ὧ(6 Τμδοοηϊοα ῬΘ]]θηθ 6588 56Γ- 
ΤΩΟΠΘΠΊ, Π6 6 ἢ} 8 ΟὈΒΘΥν [Ὁ ἢ5 Τη6- 
τη Ἰπ8886 Μογατη. Ρ] αΐΆγο ἢ] ΑρῚΒ 6. 8. 
οἷς Ἰμδοοηΐοᾶ: Τῆς γῆς ἀναδασθείσης 
τὴν μὲν ἀπὸ τοῦ κατὰ Πελλήνην χαρά- 
δρου πρὸς τὸ Ταὔγετον καὶ Μαλέαν καὶ 
Σελλασίαν κλήρους γενέσθαι τετρακισ- 
χιλίους πεντακοσίους, τὴν δ᾽ ἕξω μυ- 
ρίους. ῬΟΙΥΙᾺΒ 4, 81: Τὴν ἐν τῇ Τρι- 
πόλει προσαγορευομένην Πελλήνην. 
Ιάεδιῃ τύ, 37. 5ΟΗΝ. 

δειπνοποιησάμενος) Ατιοΐοῦ δ οὈ- 
ΒΙ6ἸΟΠ6 ΤΟ]ογαηα οαϊίαβ ροβύ ΜαίΠο- 
ΤηΔΌΟΟ5 νϑίθυθβ Ὁ. 222: Θεωρήσας 
τοὺς Λακεδαιμονίους πανδημεὶ παρα- 
γεγονότὰς εἰς Μαντίνειαν μετὰ τῶν συμ- 
μάχων, ὡς παραταξομένους τοῖς Θη- 
βαίοις, δειπνοποιήσασθαι τοῖς αὑτοῦ 

καθ᾽ ὥραν παραγγείλας, ἐξῆγε τὴν δύ- 
ναμιν ἄρτι τῆς νυκτὸς ἐπιγινομένης, ὡς 
τῆς παρατάξεως χάριν σπεύδων εὐκαί- 
ρους τινὰς προκαταλαβέσθαι τόπους" 
τοιαύτην δὲ τοῖς πολλοῖς δόξαν εἰργα- 

σάμενος προσῆγε ποιούμενος τὴν πο- 
ρείαν ἐπ᾽ αὐτὴν τὴν Λακεδαίμονα. 864 
Ὦδθο 1116 6 Ρο]ΥΌΪο 9, 8. ἀυχιῖ. ΞΟΗΝ. 

δειπνοποιησάμενος) σθαι ΒΆΡΕΙ με- 
νος ἵ. 

παραγγείλας Οοριιίίδτη καὶ ργοροΙὶ 
ναὶ Μοταβ. [Δα616] οχ 19).Ν.1 Ροὶ]γ- 
ὈΙὰ8. δος ̓'ρ88 ΠΔΥΓΔΉΒ 9, 8. αἸοΙΌ δει- 
πνοποιήσασθαι παραγγείλας. Νοοῖπι 
Ργοΐθοίαμῃ ἃ ρθε ἰγταάιηΐ ΠΙοάογιιβ 
εὐ Ρ]αἴάτομαβ. Εοτγίαββθ δ] ααοῦ νεῦρα 
ἢ.]. Ἔχειάθσαπί. ΘΟῊΝ, ΝΙΠΙ ἀβαβί. 

Σπάρτην Ὁ .Ἐ ΕΟ Ν, Οδἴθιὶ Σπάρτῃ. 
ἀμυνουμένων] ἀμυνομένων Ὁ «ἘΠ Υ. 
ὁ ̓ Αγησίλαος 1). ΕΝ, Οἴει ᾿᾽Α- 

γησίλαος. Μοχ εἰς πόλιν }). 
1Ιο. Κρὴς] Ηπης Ἰοοσὰπὶ γαβριοιῖΐ 

ΡΙαϊαλο 8 Αραβ. ο. 24. ΡΊυγεβ πὰπ- 
οἷοβ Οτδίθηβοβ 6χΧ ΠΌΙΊΘΙΟ ΠΘΙΠΘΙΌ- 
ΑΥΟΠΊΟΥ ΠῚ {586 ὑτααιῦ ΠΙΟΘΟΥ. 15; 
82. 580ΗΝ. 

αὐτοῖς] αὐτῶν. 
ἐν ᾿Αρκαδίᾳ ἀπήεσαν] Εοτίαβ8β6 ἀπῆ- 

σαν. Ῥογίπιβ ἰπτον αἸούαμα ρΡαΐαθαΐ 
ῬΙῸ ἀπήεσαν εἰς ᾿Αρκαδίαν. 5ΟΗΝ. 
ΓΠας. 4, 42: Καὶ ἐν ̓Αμπρακίᾳ καὶ ἐν 
Λευκαδίᾳ ἀπήεσαν αὐτῶν πεντακύσιοι 
φρουροὶ, τοοῖία οπηθπήαίιπι ἀπῆσαν, 
ααοα τοϑαξα!. 

δώδεκα 1).1.. Οεἰει] δέκα. ϑΌργα 
(. 4, 20: Καταλιπὼν φρουρὰν τῶν δώ- 
δεκα λόχων τρεῖς. 

11. ἐν τῇ πόλει] Δα υὐθϑῖη, ῬΤΌΡΘ 
ασθε. ΜΟΆΑΟΣΝ. ῬοΙΥἰτ8 τ ὃς 
ἘΡΑπηϊ Ομ δτη αἷξ ὈΥΪΠΊΟ Ἰτηρθῦα ἈΓ18 
Ῥδγθπ Δ] ΠΔ σΘΡΙ5886 οὖ δα ἔοσιπη 
ΒΑΘ ΡΘπθίγαββ ; 566, δἴαρβο δᾶ Α- 
ΒΘΒΠ απ ὑγαηβίαρα οἵ Δαργοριπαπδηΐθ 
Θχοροῖσα. Αρ681141, οοδοῦαμη ἔπ1886. ΓΘ 
Ἰηξθοῖα γϑᾶϊγο Ατρὶὶ θᾶτῃ τοι Ρο- 
Ιγϑηιβ 2, 2, 10ο. ἸθΙΟαΟΤΒ 1ρ, 82. 
ὑγδα Ὁ ῬΌΘΓΟΒ οὖ 5668 ἴ18805 [1586 6 
ΤῊᾺῚΒ ΙΔΡΙ65 ΘΟΠ]ΟΟΥΘ ἰἴῃ Ἠοϑίαβ. 
5ΟΗΝ, Ἔν εβ8886 ἔμ οβίεπαπηϊ 86- 
αιιθηΐα, 



462. 118. ΥἼΙ. ΟΑΡ. Υ. 4608 
“ “ “ Α ΕΣ Ε " , « 

τῶν Σπαρτιατῶν, ὅπου μὲν ἔμελλον ἔν τε ἰσοπέδῳ μαχεῖσθαι 
Α 4 Ἀ σ΄ “ “- ’ 9 " 7] ’ὔ “.) ὦ 

καὶ ἀπὸ τῶν οἰκιῶν βληθήσεσθαι, οὐκ εἰσήει ταύτη, οὐδ᾽ ὅπου 
» κ 

ἔνθα δὲ 
, - “ φ᾿ ἂν - ᾿ Ν ’ κ 

πλεονεκτεῖν ἂν ἐνόμιζε, τοῦτο λαβὼν τὸ χωρίον κατέβαινε καὶ 

γε μηδὲν πλέον μαχεῖσθαι τῶν λίγων πολλοὶ ὄντες" 

" ᾿ ’ὔ ΕῚ κ᾿ ’ ’; Α 9 ΄σ ’ 

12 οὐκ ἀνέβαινεν εἰς τὴν πόλιν. τό γε μὴν ἐντεῦθεν γενόμενον [12] 
ΕΩ Α Ἁ - ς » »᾿ Α ’ ς - .] 

ἔξεστι μὲν τὸ θεῖον αἰτιᾶσθαι, ἔξεστι δὲ λέγειν ὡς τοῖς ἀπονε- 
’ὔ " κ “λ ε ’ 9 Α Ἁ ες - 3 ’ ΔΑ 

νοημένοις οὐδεὶς ἂν ὑποσταίη. ἐπεὶ γὰρ ἡγεῖτο ᾿Αρχίδαμος οὐδὲ 
ς Ά "΄ »᾿ Α Ν Φ "Ὁ » ᾿ ’ 

ἑκατὸν ἔχων ἄνδρας, καὶ διαβὰς ὅπερ ἐδόκει τι ἔχειν κώλυμα 
᾿] ’ Ἀ » 9 Α Α τὰ ’ ᾿] ΄σ κ «ε - 

ἐπορεύετο πρὸς ὄρθιον ἐπὶ τοὺς ἀντιπάλους, ἐνταῦθα δὴ οἱ πῦρ 

πνέοντες, οἱ νενικηκότες τοὺς Λακεδαιμονίους, οἱ τῷ παντὶ 
Υ Α ’ «ς ; ’ »ἦ΄ ᾽ ᾿] ’ 

πλέονες καὶ προσέτι ὑπερδέξια χωρία ἔχοντες, οὐκ ἐδέξαντο 

18 τοὺς περὶ τὸν ᾿Αρχίδαμον, ἀλλ᾽ ἐγκλίνουσι. καὶ οὗ μὲν πρῶτοι [13] 
“ ΦῈΝ ’; ᾿] ’ὔ "5 Ν Γά ο ’ "»" 

τῶν ᾿Εππαμεινώνδου ἀποθνήσκουσιν" ἐπεὶ μέντοι ἀγαλλόμενοι τῇ 
; 5Δ᾽ ἣν ἂΨ ’ »“ “ ο ἊΝ ἂν ’ 

νίκη ἐδίωξαν οἱ ἔνδοθεν πορρωτέρω τοῦ καιροῦ, οὗτοι αὖ ἀποθνή- 

σκουσι᾿ περιεγέγραπτο γὰρ, ὡς ἔοικεν, ὑπὸ τοῦ θείου μέχρι 
Φ“ ’ 9 Ἷ ᾿ - Α « Α Δὲ 9 , ’ ’ 

ὅσου νίκη ἐδέδοτο αὐτοῖς. καὶ ὁ μὲν δὴ ᾿Αρχίδαμος τρόπαιόν τε 

ἵστατο ἔνθα ἐπεκράτησε καὶ τοὺς ἐνταῦθα πεσόντας τῶν πολε- 

τᾳμίων ὑποσπόνδους ἀπεδίδου. ὁ δ᾽ ᾿Επαμεινώνδας λογιζόμενος [14] 

ὅτι βοηθήσοιεν οἱ ᾿Αρκάδες εἰς τὴν Λακεδαίμονα, ἐκείνοις μὲν 
3 Ψ ’ Α “» ’ ε -" 4 Υ̓ 

οὐκ ἐβούλετο καὶ πᾶσι Λακεδαιμονίοις ὁμοῦ γενομένοις μά- 

ἔνθα ϑεοξιερίοτιιβ. [Δ ΥἹ ἔνθεν. 
πλέον 1). πλέονες Κ΄. (Οὐδἴογὶ πλείο- 

νες. ““Μαρὶβ ἰδηθη διτϊαθί οηηθη- 
ἀαῖῖο Αγ θη ΔΟΙῺ ἴῃ Β10]. Οὐοα 

ὄρθρον Ἐ, πρὸς ὄρθριον ΟΟ. οπι. σοί. 
προσέτι 1). .Β.ΕΜ1.. Οὐείο πρὸς 

τούτοις. ““ ΑἸΓΟΓΌΙη 8115 ἴῃ Ἰοο]8. Χο- 
ΠΟΡΠΟΙ ἔπϑαπθηΐανιθ. Ῥαρηδπηῃ ὮΔηΟ 

Ατηβίοϊοα. νο]. 2, ραγί. 1, Ρ. τού, πλέον 
ἔμελλον ἔχειν. (ὐὝτοτῖτι5 δα ΗἸΡΡΑΙΟΝ. 
Ῥ. 71. πλέον δύνασθαι σοῃ͵οοϊΓ. Οείο- 
ΤΌΤ ἴῃ ἢδς ΠΑΥΥΔΙΟΠΪβ Ὀγον]ίζαΐθ, 1ῃ 
΄δ τηδη]δβίαση ἹΠΡΥΊΓΉ15 δϑύ βία! ατὴ 
ΧΟΠΟΡΠΟΠΙΒ ἴῃ 1 ,ΔοραφοηΠ 0108, ΟἸΗ͂]- 
ΟἾ16. δϑί ἀῦβαιθ δοσασγαΐα Ἰοσου τη ΠΟ- 
{ἰὰ τϑοΐθ οτηηΐα 1ηΐθ] Πσοσθ. Ἦος 
[ΔΙΉ 6 ἢ 1Π ΠΕ ΒΘ ΌΤη [ΘΠ τη, κατα- 
βαίνειν βἰρτιιῆοαγο ἀθβοθηβπη ἴῃ 1ο- 
οὔτ Ῥ]Δησ, ἀναβαίνειν ἈΒΟΘΗΒΌ͵Ω 1Π 
οαϊσατη εὖ τηοηῦποβαχῃ.᾽ ΒΟῊΝ, καὶ 
οὐκ ἀνέβ. οτη. Ἐ. 

12. Τό τε γε] ϑευθοπάστῃ Τό γε 
οοηβοο. 5ΟΗΝ, Τό, τε γε). Οοη- 
ΒΓ ΟΌΟΠΘ 5ΙΤΏ116 1, 7, 231, Τὰ μὴ καλῶς 
πραχθέντα τοὺς ταχθέντας ὑπέχειν 
λόγον, ΑΌΪ σοηϊνιτη ἀθβιἀθγααῦ ϑίο- 
ῬΒδπαΒ. 

ὑποσταίη] ὑποστάλη Ἐ. ““ οΥθα ΠῚ. 
οδάθιη αὐτὴ βρη Ποδῦοηθ ἰπποίαπι 
ἀαίίνο ἘΕῚ τῷ ΑΠΔΗ. Ὁ, 2. ἡ." 5ΟΗΝ, 

πρὸς ὄρθιον δἀάππι 1).1.. πρὸς 

Αὐτό ἄδτηὶ παγγαΐ Ρ] αἴδγοῃτιβ Αροβι]αὶ 
6. 34. ΝΙΝ. 

τοὺς περὶ] τοῖς περὶ 1). 
132. οἱ μὲν πρῶτοι] «Ψυϑίϊημιβ 7, 7. 

Ιῃ δὸ ργῦοο ἀπὸ ἀποθ8 μοβίϊαχμη οθοὶ- 
ἄδθγο; ἀοιπᾶθ ᾿ρϑπη Ἐδι ΠΟ ἀδπὴ 
ΘΊΑΥΙΟΥ νυ]πογαίΐθτη ἔμ]586 τοίοσί. 
5ΟΗΝ. Μοχ περὶ τὸν Υ΄. ΡΙῸ τῶν. 

᾿Επαμεινώνδου Α.Ο.Ε,, ᾿Επαμινώνδου 
ΑΙὰα. ᾿Ἐπαμεινώνδα Ὁ.ἘΨ. Ἔπαμι- 
νώνδα 1. Οὐοηΐ. 7.1; 42, ρΡγοοῖ. αα Ῥαὰ- 
88. Ρ. 1Ο. 

ἀποθνήσκουσιν---αὖ οτῃ. Ὦ.Ε. 
πορρωτέρω τοῦ καιροῦ] ᾿ΑΠΑΡ88. 4; 

3,24: Προσωτέρω τοῦ καιροῦ. ΒΟΉΝ, 
περιεγέγραπτο] περιγέγραπτο Ἀ. 
έχρι Ἑ. Οὐδίοεϊ μέχρις. 

νίκη Ὁ)..Ἐ.ΕῸΝ. (Οὐείοε ἡ νίκη. 
ἵστατο] ἵστησιν ,: 
14. βοηθήσαιεν οἱ ᾿Αρκάδες Ὁ.Ἐ.Ε, 

ΜΝ. Οὐδίουὶ οἱ ᾿Αρκάδες βοηθήσαιεν. 
βοηθήσοιεν τοϑύαϊς ΟΠ ΘΙ ΘΤΊΒ. 
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“ κ “ , 

χεσθαι, ἄλλως τε καὶ εὐτυχηκόσι, τῶν δὲ αποτετυχηκοτων" 

πάλιν δὲ πορευθεὶς ὡς ἐδύνατο τάχιστα εἰς τὴν Τεγέαν τοὺς 
, αν ᾿ ΓΎ- ’ ΕΣ ς ᾿ , 

μὲν ὁπλίτας ἀνέπαυσε, τοὺς δ᾽ ἱππέας ἔπεμψεν εἰς τὴν Μαντί- 
“ - ’ 

νείαν». δεηθεὶς αὐτῶν προσκάρτεβῆησαι, καὶ διδάσκων ὡς πάντα 

Α ω ν “ ’ ’ ’ Α 

μὲν εἰκὸς ἔξω εἰναι τὰ Τῶν Μαντινέων βοσκήματα, σπάαντας δὲ 

Α 9 ’ὔ Ε Ἁ ’ δὴ » Α ε 

τους ἀνθρώπους, ἄλλως τε καὶ σίτου συγκομιὸθῆς οὔσης. καὶ οἱ 

15 μὲν ᾧχοντο" οἱ δ᾽ ᾿Αθηναῖοι ἱππεῖς ὁρμηθέντες 

ἐδειπνοποιήσαντο μὲν ἐν ᾿Ισθμῷ, διελθόντες δὲ τὰς Κλεωνὰς 

πάλιν δὲ πορευθεὶς] Οὐτη ἀυαινΙββϑί 
Μδηςηθη865 Δαν θηῖγα ΔΕΧΊ τη Ἰαΐπ- 
ΤΌΒ, σΟρία5 ρα! ἃ ὥρατία 8Ὀ- 
ἀποίοβ σοπᾶτο 5810, Θαα!θιι5 [Δη- 
ἰὰτη δ]χσποί ἴῃ σαϑίτ]8 στρ ]]ο]5, (αἱ 
Ἰρτιο8. 8 τη πὴ τιβαπιθ ν]ΡΊ]ΠΔΤὴ 
ΔΙουθηῦ ; 1056 ποσύπι στὴ Θχθσοια ρΓῸ- 
Ρεγαῦ δα Μαπίπθαπι, αδπ ἀθἴθηβουθ 
γδοῦδτη ΟΡΡΙΪΠΊΘγα νο]θραῦ. [{8 1)104. 
15, 84. Οὐοπίτα Ρ]αΐαγομα8 46 ΟἸοτῖα 
ΑΥΠϑηΐθη8. Ρ. 246 Οὐ. τὰ 46 Ερδπη- 
ποηάα Ἰοχαϊξατν: Ὑπέδειξε μὲν ὡς αὖθις 
ἐπὶ λεηλασίαν καὶ φθορὰν τῆς χώρας 
τρεψόμενος, ἐξαπατήσας δὲ καὶ κατα- 
κοιμίσας οὕτω τοὺς πολεμίους ἀνέζευξε 
νυκτός. ΜδΗ ΠΘη868 πὶ δύ ΧΙ] ὰ νο- 
1 1556 Βα τη [ΘΓ ΠΟΘ ΠΠΟΉ115, ΟῚ 
δηΐθ ΥΌδα 5.0 100 αἀοββοῖ ΕἸ ραιη]Ποη- 
445. 1)6 Ἐραπηπομᾶε ποοίαγηδ ἴῃ 
Θραγίδτη ὄχρβαϊοηθ ααράδιη Παθεοΐ 
ῬΟΙΥΦΘΠιΙΒ 2, 3, 10, αἴι88 8110] παπὰ 
ΤΟΡθυϊαβΒ. 116 561]. Αρθϑι]αιση αἱΐ 
ΠΟΙΏΡΟΙΙΟ 6Χ ὑγϑηβἢαρῚ5. ΕἸΡΑΠΊΪ ΠΟΙ 86 
ΘΟΠΒ1Π0 δηΐθνθυθ 588 ποβίθιη οατῃ οχ- 
Θγοϊδα, Θυτη] 6. ΘΧΟΘΡΙ5886. ἤγπηο 8ηϊ- 
τη0 : Οἱ δὲ προσπεσόντες ἐξώσθησαν 
μετὰ βίας ὑπὸ τῶν Λακεδαιμονίων" ὡς 
δ᾽ ἐν ἰσχυρῷ κινδύνῳ ταραχωδῶς ἐμ- 
πεσόντες, καὶ διὰ νυκτὸς φεύγειν βια- 
σθέντες ἀπέβαλλον πολλοὶ τὰς ἀσπίδας 
είς. ΑἸαηᾶθ τὸπὶ θϑπάθη Πδγγαΐ 
ἘΥΟΠΙΗΙΙΒ. 3, 11, 5 : “ ΕἸΡΑΠΠΟΠ 85, 
᾿παυϊῦ, ἀρᾷ Μαπηθπραιη, οατὴ [,Δ66- 
ἀδοιηοηΐοβ ἰῃ ΒΕ ΒΙ απατὴ Ποβίϊ νΘηΪ588 
δηϊτηδανογίογος, γαΐπιβ ροβϑϑα [δορᾶς- 
ΤΠΟΠΘΙῚ ΟΟΟΙΡΑΙ, 851 οάτη 1110 Ῥτο- 
ἔδοίιι8 οββϑί, ποοίθ ΟΥΘΌΓΟΒ Ἰρη65 ΠΘΙῚ 
᾿αδδιῖ, αὖ ΒΡΘΟΙ6 ΤΠ ΠΘΠ4Ὶ οσου]ζαγοῖ 
Ρτγοίθοομθπη; 864 ἃ ἰγδηϑῆιρα ρτο- 
αἰΐζιβ, αβϑθοιΐο δχϑγοϊθα [,δοθάφοιηο- 
ΠΙΟΓΏΓΤΩ, ᾿ΠΠΠΘγ6 αα] 46 πι, 40 ραγίατια 
Ροίθθαϊ, ἀθϑίμ : 1ἄθπη ἰάτηθη σΘΟηΒὶ- 
Ἰτὰπὰ σΟην τ δα ΜΑΠΙΠΘΗΒ6Β; ἐδ τι6 
δηΐτα ἰρηϊθιιβ ἴδοιβ ΓΟ ἀφο 08, 
αὐδϑὶ τηδηδγοί, ἔγιιβίγαΐιιθ, ΡῈῚ απᾶ- 

αἀταρτηΐα τη1}}}1ὰ ραβϑαστη Μη πθατα 
ΤΟΥ ΘΓ 1, Θαυηατιθ ΔΌΧΙ]Ο ἀδϑεαίατα 
οσσαραν.᾽" ΘΠ 1. ΘΧ ΤΟ] ΠΟΤ ΠῚ 
ὨΔΥΓΔΙΊΟΠΘ ᾿ΠΓογργθίαθοσιβ. 5ΟΗΝ. 

καὶ σίτου] σίτου (ΟΝ. ααΐδιη δα 5. 18. 
15. δὲ καὶ] καὶ Ε΄. Ε΄, δὲ Ο. 
Κλεωνὰς ΟρριΙαα]απη ᾿πίον ΟοΥ]η- 

τὩππὶ οἵ ΑΥὙροβ βιύπιη, 46 ᾳιοὸ Ῥαιβα- 
ὨΪὰ5. 2, 15. απο δαυϊΐϊαμη ΑἰΠθη1ϊ- 
ΘΗΒ1.ΠῚ ΡΌρΡΏΔΠ στὴ ΠΟ ΌΔηΪ8 ΡΙηχ- 
ογαΐ ΕἸΡΏΤΑ ΠΟΥ, δποίοσα Ρ] αΐαγοῃο ἀ68 
ΑἸοτῖα Αὐπμθηϊθηβίατη. Εδπάβθιῃ ρὶοΐα- 
ΤΆΤΩ τηβπΊογαύ Ῥαιιβαηδ8 ΑὐΌΟ, 1, 23, 4. 
[1)6 σοηΐαβᾶ ἴῃ δᾶ 5ῖν6 ἃ μ᾽ οἴ 8 5ῖνθ ἃ 
Ῥαυβδηΐᾶ ἱππομαχίᾳ οὐτὰ ΡΥ] Μδη- 
ὈΠΘΗη8] ν. Δ. ΘΟ Πρ ον. Μπι8. ΒΠθη. 1847, 
5. Ρ- 63.1 ΒΡ] 8 35» 8.40. Ἰηΐογ Επι- 
ῬΏΓΔΠΟΙΙΒ ΟΡΘΥὰ δατιθϑίγα στο τη 
ΘΟΙΩΙΠΘΠΊΟΥΔΠΒ ΠΟΟ Ιρβαιμη 1Π6]]Πρ]0, οἱ 
ἸΡΘΌΓΩ δυο θπη ΟἸγΤΩΡ.ΙΟ 4. ΘΙα] ἢ τι1556 
Ἰοηρθ δηΐθ ουηΠ68 ἰγδα!ΐ, ατιὰ ᾿ρΡ88 ἤδθα 
Ῥαρμ δοοιαϊί. Πωοοι5 Ῥαιβδηϊοθ ἴα Πᾶ- 
θεῖ : Ἔν δὲ τῇ γραφῇ τῶν ἱππέων ἐστὶ 
μάχη, ἐν ἣ γνωριμώτατοι Τρύλλος τε ὁ 
Ξενοφῶντος ἐν τοῖς ᾿Αθηναίοις καὶ κατὰ 
τὴν ἵππον τὴν Βοιωτίαν ᾿Επαμινώνδας ὃ 
Θηβαῖος. Ἰζογαπῃ 1116 9, 15, 5: Καὶ 
᾿Αθήνησιν ἐν ἵππων []. ἱππέων ἴ,. Ὠ.1 
μάχῃ τὸν ᾿Επαμινώνδαν ὁ ἀνὴρ οὗτος 
γέγραπται φονεύων Τρύλλος ὁ Ξενο- 
φῶντος, ΌΪ ἀὈἸο πιιπὶ νου ατη γέ- 
γραπται ρὶοίιδ ἀῃὶ αὐδογρέι5 65 Ἰπίογ- 
Ῥτοίοσ. Μιγυμὰ θηϊπὶ τη] δοοϊα!ϊέ 
Ῥαιιβαηϊαπὶ ἝὙὙ]11 ἔδοϊθτη ἴῃ Ρῥἱοίαγα 
ΔΡΏΟν588. Εογίθ Ἰριιαν πομηθη ἔαϊΐ 
Δαβουιρύαση. [ἷπ 1|ὰ ρυρῃμα οὐτα 
ΟὝὙ}1Ο ρους Οδρμϊβοάοσιβ ὁ ἵππαρ- 
χος, αὖ 6 ΠΟΙ ΠΑΓΟΒΙ ογαῦομθ οοηίγᾶ 
(φοβοῦ συση τοίοσὶ Ἡδγροοσαίοη ἴῃ 
Κηφισόδωρος. ΑἸΐοεΙ ἢἸϊὰ5 Χομο- 
ῬῃΟΠΙΙΒ ΠΙΟάΟΤΙΙΒ ΒΡ [1586 νἹ θέα, 
ααδηύαχη (Ο]]Π]ρΊιν οχ ΗΔ ΡΟογ ΟΠ 6 
ἴῃ ν. Γρύλλος. ἴὔξογαιια Π]15 ργΌ]ο 
ἰηἰογίαϊ!, ἰοϑίθ ΤΊορθηθ ἴ,. 2, 54, ααϊ 
ἰθβίθμῃ ΕἸΡΠοσιτη ΠὈΤῸ 25. δανοσαδῦ: 

Α.Ὁ6. 

ἐξ ̓ Ελευσεῖνος [15] 

τς τς ΣΝ 
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Φ Α ’ ι 

ἐτύγχανον προσιόντες εἰς τὴν Μαντίνειαν καὶ καταστρατοπε- 
, τι ’ ᾽ ᾿ --  Ξ᾿ 

δευσάμενοι ἐντὸς τείχους ἐν ταῖς οἰκίαις. ἐπεὶ δὲ δῆλοι ἦσαν 

προσελαύνοντες οἱ πολέμιοι, ἐδέοντο οἱ Μαντινεῖς τῶν ᾿Αθη- 
, ε ’ “ " δύ δ Ψ Ν Ὁ " Ν 

ναίων ἱππέων βοηθῆσαι, εἴ τι δύναιντο ἔξω γὰρ εἶναι καὶ τὰ 
, ’ κ Α 9 ἰ Α δὲ ν ἐδ Ν 

βοσκήματα πάντα καὶ τοὺς ἐργάτας, πολλοὺς ὁὲ καὶ παῖδας και 
’ὔ ΄ ες ’ ε᾿ ς ’ὔ δὲ “- ε "Δ. “- 

γεραιτέρους τῶν ἐλευθέρων᾽ ἀκούσαντες ὁὲ ταῦτα οἱ ᾿Αθηναῖοι 
.᾽ ΄-- ΕΣ 5᾽ " ’ Α ᾿] Α κ Ε΄ οἵ ᾿] 

16 ἐκβοηθοῦσιν, ἔτι ὄντες ἀναριστοι καὶ αὐτοὶ καὶ οἱ ἵπποι. ἐν-[τ6] 
΄ Χ , ο ᾿ τ ᾿ ’ ᾽ “ 2 σε εἴ Ν 

ταῦθα δὴ τούτων αὖ τὴν ἀρετὴν τίς οὐκ ἀν ἀγασθείη; οἱ καὶ 
΄“ Α ’ Ἁ 9 

πολὺ πλείονας ὁρῶντες τοὺς πολεμίους καὶ ἐν Κορίνθῳ δυστυ- 
- ΄“ νι ’ 9 

χήματος γεγενημένου τοῖς ἱππεῦσιν οὐδὲν τούτων ἐπελογί- 
Ἂν “ ι Θ ἢ κ᾿ Θ ἿΣ Ρ 

σαντο, οὐδ᾽ ὅτι καὶ Θηβαίοις καὶ Θετταλοῖς τοῖς κρατίστοις 
“ Δ - ’ 

ἱππεῦσιν εἶναι δοκοῦσιν ἔμελλον μάχεσθαι, ἀλλ᾽ αἰσχυνόμενοι, 

ἹἹππαρχοῦντος Κηφισοδώρου καὶ στρα- 
τηγοῦντος Ηγησίλεω, ἀ6 40 αἰϊχὶ δὰ 
γεοίρ.. 3,7. Χοπορμοηΐοπ ἔπτα (ο- 
ΤΙ ἢ] Πα Ιΐαβ86 οὗ ἢΠ105 Αὐἤθηδβ τη]- 
5556. δ διχη πη) ᾿ 8 ΟΘ δου 118 [6- 
ΤΠ πὴ 6 ΠΙΠΆΤΟΠΟ Παῦγαΐ, 4] 56Γ- 
νυ ΧΟΠΟΡΒΟΙ 5 βομυ τη, ἃὉ 60 
ΤῊΔΉΤΙΓΑΪΒΒΌΠΏ, 566 δοσιαβαίατη ἀποστα- 
σίου, ἀοίοπμαιϊς. (Οὐδἴοσαπη οχ Ῥαϊβα- 
ὯΪθ5 ΠΑΥΤΑΙΟΠΘ Δρραζοῖ ΠΟ γα] ζδί]ο- 
ΘΠ δα τἰΐαχη Αἰ ΠΟΘ βιιπη οατη Π6- 
Ῥδηῖβ δηΐθ ᾿ρβδπη ΠΠΔΡΉΏΔΙΩ ΡΠΡΏΔΙΩ, 
568 Πᾶῆς, ἄπο Εραιῃηϊηομαα σΟΠ- 
ΤῊΪΒΒΔΤΊ, Οπη ΘΟ]. τι5 Ρ]οΐαπ [1586 
Ὁ Ερηγαηοσθ. ΘΟΗΝ. βδεᾶ ν. 
ΟΠ ἔρον. 1. α. 

ἐντὸς τείχους] Οὐχ δαοββεῖ ἔξρα- 
ΤΪ ΟΠ 485, ΒΕ Ιΐο ΑΥΠΘΗΙΘΏΒΙτΙΠὴ διιχ1- 
11ὰ ταὶ τιιπ ὄοοο (στρατιῶται) ἀπο 
Ἡδροίοοπο δαἀνοηϊπηΐ, φαογιτη απ08- 
ἀλη ἴῃ ΟΥΌΙΒ. ῬΥΘΒΙ 10 οΟ]] σαν, το- 
Ἰιχαοβ δα ρυρηδιη ργοάυχιί. Εααϊίθ5 
ΑἸΠΘΠΙΘΏ565 διηθη ἀθί ποθ Ρ5. ΘΟΠΏΠΗ6- 
τηοταῖ Πιοάοτχιιβ, οἵ Βα θ 51.614 111ἃ δα- 
ψΘηΪ556 αἷΐ ἐπὶ θάτερα τῆς Μαντινείας, 
ΕΙΡΡῸ ἃ αἀοχίτα ΤΠΟθΑποσιπι. (ὑδίθυιιση 
Πιοάοτσιιβ νἱοουϊαπη δααϊαμ) Α1Π6- 
ΙΘηΒΙ Πα Δηΐθ Ρ58Π1 Ρτρ Δ] ὨΜ]] ΔΙῚ 
σοΙηπηθηηογαῦ. Ρ] αἴαγοθτιβ αααῦθη Ρ]Δ6 
οὔτ Χοπορμοηίε ἴδοις. 5ΟΗΝ. 

πολλοὺς δὲ καὶ] πολλοὺς δὲ Υ, 
ἀνάριστοι] ῬΊαΐΑΓοΙ.. 46 ΟἸοτία Α- 

{Π6Π]6Πη85. Ρ. 346 ": Ἐν τούτῳ δὲ ᾿Αθη- 
ναῖοι κατέβαινον ἀ ἀπὸ τῶν ἄκρων εἰς τὴν 

Μαντινικὴν, οὐκ εἰδότες τὴν ῥοπὴν--- 
ἀλλ᾽ ὁδῷ πορευόμενοι καθ᾽ ἡ ἡσυχίαν' ὡς 
δέ τις αὐτῶν ἐκδραμὼν ἀπήγγειλε τὸν 
κίνδυνον, ὀλίγοι μὲν ὄντες ἃ ως πρὸς τὸ 

πλῆθος τῶν πολεμίων, ἐξ ὁδοῦ δὲ κε- 

κμηκότες, οὐδενὸς δὲ τῶν ἄλλων συμ- 
μάχων παρόντος, ὅμως εὐθὺς εἰς τάξιν 
καθίσταντο τοῖς πλείστοις" οἱ δ᾽ ἱππεῖς 
διασκευασάμενοι καὶ προσεξελάσαντες 
ὑπὸ τὰς πύλας αὐτὰς καὶ τὸ τεῖχος 
ἔθεντο καρτερὰν ἱππομαχίαν καὶ κρατή- 
σαντες ἐκ τῶν χειρῶν τοῦ ᾿Επαμινώνδα 
ἀφείλοντο τὴν Μαντίνειαν. ΟΗΝ, 

τό. αὖ οτη. ἢ). 
πολὺ] πολλῷ Ε΄. πολλοὶ Εἰ. 
ἐν Κορίνθῳ δυστυχήματος γεγενημέ- 

νου 1)... ν (ὐδΐθυὶ δυστυχήματος 
γεγενημένου ἐν Κορίνθῳ. 

ἐν Κορίνθῳ] Βεδρίοϊξ, ραῦο, οαϑτη 
ΒΆΡΓΆ 6.1, 20, 21. Δὖ δ. 41. ΤΠΘΙΠΟΓΕ- 
{ὰπῇ, ἈὈῚ ΔΙΠΘΠΙΘη565 οχ οδϑίθ!ο ο- 
ΤΠ ΠΙοσγατη, Οπῖο, ἀ6]6οῦ! ΟὈΙΓΘΙ τηθ- 
τηοτδηΐαν. ΘΗΝ, 

οὐδὲν τούτου ἐπελογίσαντο] ὅ“ἴε- 
Ῥδηι8 τούτων ΤηΔ] 0] ΒουΙρύπτη : Θαα1- 
46πὶ ὑπελογίσαντο. ὝΕΥΡΟ ἐπιλ. 4110] 
ΧΟΠΟΡΠΟΙ τιϑ118 6586 ΠΟῚ ΤΕΡΘΓΙΓΌΓ. 
5ΟΗΝ, τούτων Ν'΄., αποά γτεβίϊζα!. 
᾿Επιλογίζεσθαι δυΐοτη οἴδὶ ΧΕΘΠΟΡΠΟΙ 
ΠΟῚ αἸχΙΐ, 564 βϑρίιβ ὑπολογίζεσθαι, 
8111 [δηηθη αἸχουηΐ, 41108 58015 ΤΩ ]Ὸ5 
᾿παϊοαΐ ΓΠ65. ϑίθρῃδηι. 

ἅμα ρΡοϑύ Θηβαίοις οπγ. 9. ΕΝ, 
Θηβαίοις--- Θετταλοῖς ΠΟ ΟΥΒ 1Ρ- 

5115 Ριρη 85 ΜΔΠΠΠΠΘΠΒ15 1] 01 ΠῚ ἴδο- 
[ἢ 6886 αἷΐ Ὁ δαα!υι5 1 ΘΟΥΠΙθ1Β 
αὐγβαιιθ Θχθυοϊίτιβ ΟΟ]]Οσδί5; 6α81- 
[65 ΑΥΠΘΠΙΘΏ868 Π6588115 οὐ “ΠΟ ΔΠ15 
ΠΟΙ [Δ νἱγίαΐίθ, ΔηΪΤηΟ οἵ ραν 1ἃ 668- 
515886, ΔΤ ΒΌΡΟΓαΐΟΒ [1886 τη Ὁ] {πι- 
αἸπ6 τη] Πτιτὴ Ἰον]8 ΔΙ δίτιγοθ οὖ δοῖθ 
τηυ]ίο ρυπἀθηθβ ΑὉ Ποϑίιθιι8 βίχγαοία, 
15.585. ΘΗΝ. 

ἱππεῦσιν] ἱππεύειν 1).1. 

Η ἢ 
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5 ΠΣ 4 ᾽ 7 Α ’ ς “53 ΄ 

εἰ παρόντες μηδὲν ὠφελήσειαν τοὺς συμμάχους, ὡς εἶδον τά- 

χιστα τοὺς πολεμίους, συνέρραξαν, ἐρῶντες ἀνασώσασθαι τὴν 
’ Α ’ ,᾽ Α 3 ΄ Α »᾿ 

1γ πατρῴαν δόξαν. καὶ μαχόμενοι αἴτιοι μὲν ἐγένοντο τὰ ἔξω [17] 
Υ ΄“ “ “ τι ΄“΄ Α ς ’ὔ Ε 

πάντα σωθῆναι τοῖς Μαωντινεῦσιν, αὐτῶν δὲ ἀπέθανον ἄνδρες 
Α ΄ Α Α 

ἀγαθοὶ, καὶ ἀπέκτειναν δὲ δῆλον ὅτι τοιούτους" οὐδὲν γὰρ 
Ρ Ω : “- 

οὕτω βραχὺ ὅπλον ἑκάτεροι εἶχον ᾧ οὐκ ἐξικνοῦντο ἀλλήλων. 
Α ᾿ ι , ᾿ τὶ ; κ᾿ ᾿ ’ 

καὶ τοὺς μεν φιλίους νεκρους οὐ προήκαντο, τῶν δὲ πολεμίων 
3 ᾿ 3 

ιϑῆἣν οὗς ὑποσπόνδους ἀπέδοσαν. ὁ δ᾽ αὖ ᾿Επαμεινώνδας, ἐνθυ- [18] 
, [4 . ἢ Α « “ Ἕ ΕΝ ς ὔ Ἅ .ὖ 

μούμενος ὅτι ὀλίγων μὲν ἡμερῶν ἀνάγκη ἔσοιτο ἀπιέναι διὰ τὸ 
“"; ΄ ᾿ , Ἀ ἷ ᾿) δὲ λ 'ψ 9 "Ν Θ 
ἐξήκειν τῇ στρατείᾳ τὸν χρόνον, εἰ ὃε καταλείψοι ἐρήμους οἷς 
“3 “- Ἅ ΄ ΄ 

ἦλθε σύμμαχος, ἐκεῖνοι πολιορκήσοιντο ὑπὸ τῶν ἀντιπάλων, 
,- ἢ ι , πι, ὁ ᾿Ξ , , “ 

αὐτὸς δὲ λελυμασμένος τῆ ἑαυτοῦ δόξη παντάπασιν ἔσοιτο, 

ἡττημένος μὲν ἐν Λακεδαίμονι σὺν πολλῷ ὁπλιτικῷ ὑπ’ ὀλίγων, 
ε [ὦ Α ᾿ ; « 4 “37 Ἁ ’ 

ἡττημένος δὲ ἐν Μαντινείᾳ ἱππομαχίᾳ, αἴτιος δὲ γεγενημένος 
Ν κ Ἢ Ὁ Ι, ΄ ’ 

διὰ τὴν εἰς ΠΠελοπόννησον στρατείαν τοῦ συνεστάναι Λακεδαι- 

μονίους καὶ ᾿Αρκάδας καὶ ᾿Αχαιοὺς καὶ ᾿Ηλείους καὶ ᾿Αθηναίους" 

ὡς] ὡς ὡς Ο. 
τη. αἴτιοι----σωθῆναι] ΝΊά46 Βαργὰ δὰ 

ς. 4. 8.10. ὅΟΗΝ, 
τὰ ἔξω πάντα σωθῆναι Ὦ ΚΕΝ, 

Οὐδίουϊ σωθῆναι πάντα τὰ ἔξω. 
οὕτω] οὕτως (ὐ.}).Ε..1. 

ΦΊ τῷ Α. 
φιλίους 1).1.. Οείετ! φίλους. 
οὐ προήκαντο Ἐ ,, οὐ ϑιρτα ΨΕΥΒΌΓΙΗ 

Ροϑβίέο, προήκαντο (.}).Ε). προσήκαντο 
Υ. ἀθὶοίο σ. (Οὐδίϑυι ἀνείλοντο. 

18. ὀλίγων μὲν] ὀλίγων Υ. 
στρατείᾳ] Μοττιβ διηθπαδθαΐ στρα- 

τηγίᾳ, ἸΤΩΡΘΙΙ 5.1 ΤΘΙΏΡῈΒ. 
ΘὨΪΠῚ ΕἸΡΑΙηΪ ΟΠ 88 ὯΘ Ἰζθγατη 510] δο- 
οἰαογοῖ αποα δηΐθα, οὑτὴ υ]ΐχα [ΘΙαΡιιΒ 
Ἰοριθαϑ ἀοἤπηπιύι ᾿πηρουϊατη τϑῦϊη15- 
βθΐ, δδιηαίιθ ΟὉ Το πὶ 1π ᾿πα]οίατη νο- 
οαἴαϑ δϑβϑοί, διιοίονο Ρ]αΐαγομο. ὅϑ'ϑα 
Ποάνν 8 οἰΐατα τηοηθῦ πος νευθᾶ 
Δα ϑιηριβ ἀαθἤῃιξιιπι τα] 1 τι5 ΒΌΡ6Π- 
αἸΑΥ118 σϑίευσὶ, τῷ ἀθ ΠΙΟΏΥ 511 Δ Χ1}115 
.1, 28. εβὲ ἐξήκει αὐτῷ ὁ χρόνος, ὃς 

ἢν εἰρημένος. ἴοι ΤηΘΉ818 ϑ'ΟἸΓΟ- 
ῬΒοΥΊΟΙ τηδηθῦ Ἰηΐαούτιβ, ΟἾπ18 616 12. 
Ῥαρπδπ) ΔΟΟΙα 8586. Ρ] αἰαγοῆτιβ τγϑίοτί 
Μοτ. Ρ. 8560 ἃ. [“θῆοθ ψὸ 
οὈίαϊη Ψὰπὸ Β. Οὐ. 462 ἴου ἴπ6 ἀαΐθ 
οὗ [η6 Ῥαΐθ. Χϑηορῆοη, ΠΟΥΨΘΥΘΥ, 
ΤηΘὨΠΠΟΠΒ {πᾶς {πηΠ6 Παγνθϑί ψγὰβ αἵ 
Βαηά: 7, 5» 14, σίτου συγκομιδῆς 
οὔσης. βθυΐ ἴῃ {Π6 οἰϊτηαία οὗ ασθθοβ 
16 Παγνοϑῦ ννὰβ θαυ] : “ΤῊΘ ΘΟΥῚ ἴῃ 

Γι θθαξ ᾿ 

[86 ρῥ]αίη οἵ Αἴπθμηβ, νυν] οι 15 οαΐ ἴῃ 
Μδυ, 15 νΥῪ ΠΙρΡῊ αὖ {88 Ὀαρὶπηήηρ' οὗ 
Ματγοῖ.᾽ ἩΟΡΠουιβ6᾽ 8 ΤΤανοβ ᾿. 355. 
ΟἸΠπίοη. Ε. Η. νοὶ]. 2, Ρ. 130 θα. ἐογί.} 
Βωούδγομῖα τηθηβ88 Πθοθ τ] ἢπῖθθα- 
ἴὙ. στρατείᾳ τη]]ῖο65. 80105 ϑρεοίαῦ: 
51 οβδϑού στρατηγίᾳ, αὐ νΟ]α] ΒΟΥΙΒῚ 
Μογαβ, ἴὰτη Βοροίαγομϊα ΕἸ ΡΠ ΠΟ 88 
᾿π|6Προγοῖανρ, Ατγοποηίοση (Δ Γ0]1- 
ἄδια οὰπὶ ραρηδ ᾿ς ποτηϊηδί Ρ]αΐαγ- 
οἤΒ ἴῃ νἱΐα Ποιηοβίμοηϊβ. 5ΟΗΝ, 
Οοηΐ. ΓΒ γ]νν 411, Η]βύ. νο]. 5, Ρ. 195 
οα. ἃ 1849. 

καταλείψοι Βιιάοθαβ Οὐοτητηθπί. ὅτ. 
ΤΠ. Ρ. 170. οὕ 246. καταλήψοι Ο.}.Υ. 
καταλήψει Α. καταλῆψε Εἰ. 

τῇ ἑαυτοῦ δόξη παντάπασιν ἔσοιτο 
ΒΒ ΕΟΝ. Οἴου παντάπασι τῇ ἑαυτοῦ 
δόξη ἔσοιτο. 

᾿Αχαιοὺς] ΠὨΙΟάΟΙᾺΒ 15» 85. Δοίθ τη δὲ 
ΠΠΠΘΙΊΙΠῚ ΒΟΟΘΙΟΤΠ,, 4πὶ οατὰ [,866- 
ἀφο ἢ 115 βία θαηΐ, τὰ Θπαγγαΐ, [ἢ ἀθχ- 
{1Ὸ ΘΟΥΠῚ οἰιπὶ [,δοΘἀϑοιη 115 βία θαπί 
ΜδηςΠΘη8685 οὗ ΓΘΙΙ4 αἱ Ατσοδαθβ ; ρΡοϑέ 
605 ΕἾ]οὶ, Αοἤθὶ; ἴῃ βἰηϊδῖτο Αἰμθηϊ- 
ΘΏΒ65 8011 βίαραηξ. [Ι͂ἢ δάνβγβθο δχϑῖ- 
απ “ΓΘ ΡδΩΙ οατὴ Ασοδαθπτῃ γΌΌοΥΘ οἵ 
'ρθαίβ βι πἰβίσιιτη σοσπτι ΟὈ ποθ αηΐ, 
ἀοχίσαπι ΑΥὙΡΊνΙ ; τηθα απ ἸΟΘΟιΠ. ο6- 
σαραραηΐ [οοΥ], α θΟΘ 865, Ιου ἢ] ], 
Μφββθηῖ, Μα]θηβοθ, ἀἀὐπηϊαπθθ οἵ 
ΤΉ 685811. Χϑηορῆοπ ΑἰΠΘΠΙθηΒ8685 
ΘαΟΪΟ6Β. [ἢ Β᾽ΠΙΒΕΓΟ σΟΥΠῚ ΘΟὨΒΕ 558 
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ΠΣ Ε] "δ, " ΄ " Ω Ψ Ἁ - 

ὥστε οὐκ ἐδόκει αὐτῷ δυνατὸν εἶναι αμάχει παρελθεῖν, λογι- 
, Φ ᾽ ; , - ᾽ ’ ᾿ " ᾿ 

ζομένῳ ὅτι εἰ μὲν νικῳφη, πᾶντα ταῦτα ἀναλύσοιτο᾽ εἰ δὲ 
᾿] ; Α Α Α ε ’ » ’ 

ἀποθάνοι, καλὴν τὴν τελευτὴν ἡγήσατο ἔσεσθαι πειρωμένῳ τῆ 
.. 

ἐ 

το πατρίδι ἀρχὴν Πελοποννήσου καταλιπεῖν. τὸ μὲν οὖν αὐτὸν [19] 
»"“" »" ’; -“ Α ἊΝ « 

τοιαῦτα διανοεῖσθαι οὐ πάνυ μοι δοκεῖ θαυμαστὸν εἶναι φιλοτί- 
ΓΩ Ἁ “- 

μων γὰρ ἀνδρῶν τὰ τοιαῦτα διανοήματα" τὸ μέντοι τὸ στρά- 
, ε , , 3 ͵ 

τευμα παρεσκευάκεναι ὔς ΤΟΡῸΡν ΤΕ μηδένα απόοκαμνειὶν μήτε 

Ἁ " ΓΗ. δύ ὃ κ . ͵ ; Γ. 
νυκτὸς μήτε ἡμέρας, κινθύνου τε μήθενος ἀφίστασθαι, σπανιᾶα Τε 

Φ υ 7 ΒΕ “ ’ 9 , ΄ ; “- 

τὰ ἐπιτήδεια ἔχοντας ὅμως πείθεσθαι ἐθέλειν, ταῦτά μοι δοκεῖ 
ΩΣ ᾿ ν , Ν - 

20 θαυμαστότερα εἶναι. καὶ γὰρ ὅτε τὸ τελευταῖον παρήγγειλεν 

21 

αὐτοῖς παρασκευάζεσθαι ὡς μάχης ἐσομένης, προθύμως μὲν 
-“ -“ 3 ; ’ὔ 9 ’ 9 ; 

ἐλευκοῦντο οἱ ἱππεῖς τὰ κρανη κελεύοντος ἐκείνου, ἐπεγραῴφοντο 

δὲ καὶ οἱ τῶν ᾿Αρκάδων ὁπλῖται ῥόπαλα, ὡς Θηβαῖοι ὄντες, 
[2 Α Ε] “ Α ’ Α ’; δι 4 , 

πάντες δὲ ἠκονῶντο καὶ λόγχας καὶ μαχαίρας και ἐλαμπρύνοντο 
κ 3 ἢ 

τας ἀσπίδας. 

»᾿ 3 ᾿Ξ ἂν 4 Π “ ᾿ Α ο΄ Α 

ἄξιον αὖ κατανοῆσαι ἃ εποιησε. πρῶτον μὲν γὰρ, ὥσπερ εἶἰκος, 
, 

συνεταττετο. 
κ δ , ’ ἊΝ Φ 3 

τουτο ε πράττων σαφηνίζειν εὐοκει οτι εἰς 

, , 3 ; ι 3. ΝᾺ αν ᾿ ; 
μαχῆὴν παρεσκευάζετο" ετει γε μὴν ΕΤΈΤΑΚΤΟ αὐτῷ το στρα- 

5 . κ Α Α Α ’ 

τευμα ὡς ἐβούλετο, τὴν μεν συντομωτατὴν προς τοὺς πολεμίους 

ΔΒΒΘΗΔΓΕΥ δ. 24. ϑΌΡΓΑ ἢ, 5» 5. Π0- 
τηϊηδνυῦ ᾿ηΐου βοοῖοβ ΤΠΘΡαποσιχη Με- 
σφ] ορο δ ποβ, Αβϑθαΐαϑ, Γερθαΐδβ, ΡΔ]- 
Ἰαηίθηβεβ. Πθιηοϑίῃ. ρτὸ Μορδίορ. Ρ. 
207; 1. (αϑἰαίτ, ρΡαρτϑ δα ΜΠ ΏΘΑΠῚ 
᾿ἰπίογξαϊββο Μορδὶορο]ΐαηοβ. Ῥυρμα δα 
Μαπίϊηθατα, οαἱ Ατὐρὶνὶ ᾿πίου που ηΐ, 
ἄς απὰ Ατὶβίοίθθβ ΡΟ] τς. 5, 4 τηϑᾶ. 
οϑῦ Ἰοῃρθ νοίαβίοσ. 5ΟΗΝ, 

ἀναλύσοιτο] 1) εΠ]ΟΒΙΠΘΗΪΒ Ρ.185, 25. 
τὰς προτέρας ἀναλύεσθαι ἁμαρτίας, εοπ- 
ἔεσ Μογιβ. [Ιἄθιη ποίαϊ Δηδοο ΠΟ 
ἴῃ ὥστε ρΡοϑβί ἐνθυμούμενος. 

19. ἀνδρῶν οτῃ. (Ὁ. 
τὸ στράτευμα] [ΔὈΥ] στράτευμα. 
πόνον ΟΕ ΕΝ. Οδίου! πόνων. 
ἀποκάμνειν)] (οἴη. 2, 6, 35. ἀποκάμ- 

νεις μηχανώμενος. ὥΟΗΝ, 
20. ἐλευκοῦντο] ἐνλευκοῦντο Οὐ. 
ἐπεγράφοντο] ἀπεγράφοντοῦ. “Υ εγ- 

Ἐπὶ ἐπιγράφεσθαι Μοτιιβ ἱπίογργεία- 
[Ὁ : ̓ ΠΒΟΥ ΘΟ Ὀδηΐ ΟἸΥΡΘΟΒ 5005 1ἴα αὖ 
81 ΤΏΘΡΔΗΙ οββοηῦ; μος δϑβί, ᾿πβουθ6- 
Ῥαηΐ 115 πἰίθγατα Θ, τὖ ΒΌΡΓΑ 4, 4: ΤΟ. 
ΘΙΟΥΟΏΪΟΒ. Πἰ ογαᾶπι Σ᾽ ΟἸΥΡοῖβ 51118. 1ῃ- 
ΒΟΙΊΡΒΙ586 Ἰορίτηαβ. δὲς 1 ΔοΘαϑο ΠΟ Π}} 
Ἰτίογαῖη Δ ΟἸγρθὶβ ᾿πβουρίατη ροῦθ- 
Ῥαηΐ, τάς Μρυγβϑιὶ ΜΊ566]], Γδοοηϊοᾶ 

1,18, Ρτγϑίεγρ ἐπιγράφεσθαι ἀϊοϊξυτ 
οἰϊδιη (6 Βυσηθ 10 81|148|0, ΟἸΥΡεῖβ ἴη- 
Βειρίο, 4816 ρΌββ1586 οοηϑίαϊ ϑϑρίθιη 
ἀυσοβ δάνθιβὰβ ΤΉΘΡαΒ. Ραρπδηΐθβ 
δρυα Αὐβο νυ τη. ΑὐἹβίορμδη. Ασα. 
γ 1Ο05 : Καὶ γὰρ σὺ μεγάλην ἐπεγράφου 
τὴν Τοργόνα. ἘΣ ΡΑτΤΩΙ ΠΟΙ δ6 ΟἸΥΡΘΟ ἴη- 
ΒΟΙΙΡίι8 ογαῦ ἄγδςοο, ἰεϑίθ Ῥαιιβδηΐδ 8, 
11. ΜΙαθηΓΟΥ ἸΡΊΓΟΥ δαΐ 1 (Θγάτη Θ 
αὖ Βυγη 018 “ΠΟ ΔΠΟΓΆΤΗ 51}15 ΟἸΥ ΡοὶΒ 
ἸΏΒΟΥΊΡΒ15886. Αὐοδᾶθβ, φαῖῦτι8 60 τηδη]- 
[δβύμιιβ ἰθβίαΐατη ἰδοθγθηΐ δ] δου δίθιη 
ΔΏΪΤΩΙ ἴῃ ΓΘ ΡΆΠΟΒ δὲ ἀπ ΘΓ ΘΟΓΌΙῚ 
ἘΡραχηϊηοημδμη ΡῥτΌρθηβὶ." 50ΗΝ. 
ϑθηςθη δ 6586 Δγοδᾶθβθ, (ἈΠΟ ΠΔΤη 
ΓΠΘΌάποβ, οἰανάτη, ἤυοι] ΤΏΘΡΔΠὶ 
ἸΠΒΙΡῊΘ, 1Π ΒΟΌΓ18 ραβίαββθ, Γ]1}015 415- 
Ραυΐαί Εοκ 6]. Ἰ)οοίν. ΝτΩ. νο]. 2, Ρ. 
202 85.. ἈΡῚ 46 πῦτηο ἜΠΘΡΔηΟ, βοαύαϊη 
σα οἷανα Παρϑηΐθ, (55. 

οἱ τῶν] [ΛὈΓ] τῶν. 
ῥόπαλα 1)... Ε.1.. Οἴει! ῥόπαλα 

ἔχοντες. Θοά [661 ΕΟ ΚΠ 6] Πατ ]. α. 
ἠκονῶντο καὶ λόγχας] Ἦοιῃ. 1]. 2, 

482: Εὖ μέν τις δόρυ θηξάσθω, εὖ δ᾽ 
ἀσπίδα θέσθω. (ΗΝ. 

21. ἐξήγαγεν 1).1.. Οεἰετὶ ἀπή- 
γαγεν. Ταπὶ ὅτι Π).Ε.Ε41, (ὐοἰογὶ ὡς. 

Η ἢ 2 

20] 

9 Α ’ὔ [2 ; 9 ’, 

ἐπεὶ μέντοι οὕτω παρεσκευασμένους ἐξήγαγεν, [21] 
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" ᾿ Α Α Α Ν ε , “᾿ ᾿ς ἔμ κο, , -ν 
ουκ 7γε; σρος δὲ ««α προς εσπερᾶν οβη καὶ αντιπερᾶν τῆς 

Τεγέας ἡγεῖτο᾽ ὥστε δόξαν παρεῖχε τοῖς πολεμίοις μὴ ποιή- 

σεσθαι μάχην ἐκείνη τῇ ἡμέρᾳ. καὶ γὰρ δὴ ὡς πρὸς τῷ ὄρει [22] 
“-- ’ Ἁ - “- » 

ἐγένετο, ἐπεὶ ἐξετάθη αὐτῷ ἡ φάλαγξ, ὑπὸ τοῖς ὑψηλοῖς ἔθετο 
Δ κῶν ΓΣ ῳ.τϑὕᾧῳᾳ ὃ ’ὔ ΄ δὲ 7 

τα ὅπλα. οστε εἰκασ θη στρατοπε ευομένῳ. τουτοὸ οεἐ ποιησας 

.-ι- ' Α ᾿ - »Ἥ Α 

ἔλυσε μὲν τῶν πλείστων πολεμίων τὴν ἐν ταῖς ψυχαῖς προς 
' Α Ε) 4 Α ᾿] ω “ ’ 53 , 

μαχῆην παρασκεύην, ἐλυσε δὲ τὴν εν Ταῖς συντάξεσιν. ετσπει γε 

μὴν παραγαγὼν τοὺς ἐπὶ κέρως πορευομένους λόχους εἰς μέτωπον 
Ἁ “ 

ἰσχυρὸν ἐποιήσατο τὸ περὶ ἑαυτὸν ἔμβολον, τότε δὴ ἀναλαβεῖν 
“- Α 

παραγγείλας τὰ ὅπλα ἡγεῖτο" οἱ δ᾽ ἠκολούθουν. οἱ δὲ πολέμιοι 
ε 3 ᾿ ,ὔ ᾽ ’ : ΣΝ ῃ ’ ΕΣ 
ως εἶδον παρα δόξαν επιοντας. οὐδεὶς αὐτῶν ησυχίιὰν εχέειὶν 

κ 4 κ ’ 

ἐδύνατο, ἀλλ᾽ οἱ μὲν ἔθεον εἰς τὰς τάξεις, οἱ δὲ παρετάττοντο, 
; . 

οἱ δὲ ἵππους ἐχαλίνουν, οἱ δὲ θώρακας ἐνεδύοντο, πάντες δὲ 
’ - « ’ 8. ἢ) ε δὲ ᾿ ’ [2 1 

πεισομενοις τι μαλλον ἢ ποιήσουσιν εῳκεσαν. ὁ ὁε ΤῸ στρατευμα 2. 
5 ’ [κέ Ἂ “- , Φ ᾽ Α 

αντίπρῳρον ὠσπερ τριήρη “προσῆγε; νομίζων, οπη ἐμβαλὼν 

καὶ ἀντιπέραν τῆς Τεγέας σ ΡΒ Εν. 
Οεί. τῆς Τεγέας καὶ ἀντιπέραν. τ ϑΌρτα 
6, 5.15 : Ὑπὸ τοῖς πρὸς ἑσπέραν ὄρεσι 
τῆς Μαντινείας---οἱ δ᾽ ἐκ τῆς Τεγέας 
᾿Αρκάδες ἐχόμενοι τῶν μεταξὺ Μαντι- 
νείας καὶ Τεγέας ὀρῶν παρῆσαν---συμ- 

μίξαι βουλόμενοι τοῖς Μαντινεῦσι: 
ὉΠ46 ΠΟῚ ἀπ 1ἴαν] ΟΥΑΙ ΠΘ τ ΠΙΡΓΟΥ ΠῚ 
ΟΡΌΙΠΟΤΙΩ τϑοῖροσθ. 1 ΠΟῊ δϑύ Οριβ 
αὑτὴ ΜΟοΙῸ κατ᾽ ἀντιπέραν νΕ] κατὰ τὸ 
ἀντιπ. 50. γα." 5ΟΗΝ. 

ἐκείνῃ Ὁ. ἘΠῚ ν. Οδίθιϊ ἐν ἐκείνῃ. 
22. ἐπὶ κέρως ).Ε. ΕΝ. Οδύοιϊ ἐπι- 

καίρως. “Τάρτῃ νἱδπτη ἀο [μορά. θρ. 
6.11710. (ὑδίοσιπι Υ γύθη Δ ΟΉ 5 ἴῃ 
ΒΙΡ]ίοιι. Οἷς. Απαβίεῖ, νοὶ. 2, Ῥ. τού. 
ν᾽ ατα ἴῃ να]ραΥ] ἸΘΟΙΟη6 6858 Ραΐαί, 
ῬΥΤΩ μη ΘΏΪΠῚ αἰἷΐ δοΐθιη ΡΠ Δ]ΔΠρ15 ἴῃ 
τη τὴ Θχίθηα!, ὑπιπὶ θα πὰ ἴῃ ΟἸΠΘΙ 
ΓοΥΤηδ 1 ΓΘαΙΡῚ ; Πδης ἸΟΟἱ ΒΘ θη {181, 
40 τηϊητι5 ἃρραγθαῦ, ρα! νουθᾶ, 
85 ΘΔ ΠΊ| ΟὉ ΤΘΠῚ ἴϊὰ ογαΙΠηδῦ : παρα- 
γαγὼν ἐπὶ κέρως τοὺς εἰς μέτωπον πο- 
ρευομένους λόχους. Ἐαα]άθτη Ποϑοΐο 
ααϊ]αὰ νἱγῸ ἀοοίο ἴῃ πηθηΐθιῃ νϑπουϊί, 
αὕτη Π6Ο 880158. ΘΧρ]]οαγῦ 4] 1081 [ἢ 
ψυ]ρσαῦο νου θοσιτὴ ΟΥ̓ΪΏΘ αδιμρς 
Ἐρδιηϊποηαβ ΡῃδἸδηρθαι σΟΠίμΔΠΪ 
ΒΘΠΒ1ΠῚ οὔ 60]]]ρ1Ὁ ἴῃ Γγοηῃίΐθτη, αὐ οαποὶ 
ΒΘ ΤΌΒΙΙ Πᾶν Δ]15 [ουτηᾶτη οἤοδγού. 
Οὐρία Ἰρτταν 6χ αἰγοατια Ἰαΐογα 6Χρ]]- 
Οαἰδθ ὑγδηβθαηΐ ἴῃ γοηΐθιῃ; Ποο οϑί 
παράγειν εἰς μέτωπον. [““1 ἄργξο ΜῈ} 
Βοϊαγὰ (Ροΐψθο νο]. 1, ῥ. Ἰν---ἰχὶ.) ἰῇ 
ΘΟΠΒΙ Δουηρ ἔμβολον ἴο 6 ἃ μαθειξο 

ΤαῦΠοΓ {Ππᾶη ἃ νγεᾶσα ἱδρουϊηρ' ἰονναΓα 5 
{Π6 [τοηΐ, δηα 1 αἸββοπί ἔγομη ΟΠ Π61- 
(οΥ᾽ 5 Θχρ]δηδίοη. [Ὁ ΔΡρβδῦβ ἴο τη8 
{πᾶ {Π6 ἔτΌορ5. ΒΟ ΕἸΡΑΙΩΙ ΠΟ 85 
σϑιιβθα (0 νγῆ66] ᾿πίο {π6 ἔγοπί δηα ἴο 
ἴογτῃ [6 Δανδποίηρ' ΘΟ] ατηη, οοηϑβιβίθα 
ΟΗΪΥ οἵ {Π6 Ἰοἵ οὐ ΠΘΌδη αἰ Ίβῖ οι, [Π6 
Ὀεβύ [ΤΌΟΡΒ5 ἴῃ {Π6 δυτην." τοῦ. Η!β. 
γ0]. 10, Ρ. 470. Θ] νἱάα. 10. Ρ. 468.] 
Θυοα αἀπτπὴ [δοϊηΐ, ΒΙΠ ΟῚ} ΙΟΟἨΪ ᾿πο6- 
ἀπηΐ ἐπὶ κέρως, πος 68, αὖ ἸΟΠΡῸ 8ἃρ- 
τ Π6 ὈΪΏΪ, ὑΥ1Π1 δῦ αδίθγηὶ 88 Θχοῖρθ- 
γΓρηΐ τηΠ1656. Ηος εδϑβύ 6ῃ1Π} ἐπὶ κέρως 
πορεύεσθαι, τὰ Ἰοσαΐϊοτθ δβεθρῖ85- 
Β1Π1Ὶ6 5118 δϑῦύ ΧθῃΟΡΠΟΗ, τὖ ἀρραγοί 
ἸΠΡΥΠΩΒ ΟΧ ἰοοὺ (ὑγσσορ. 2, 3, 21. 
ΘΙΠΡῚΠΪΙ οἴϊαπὶ ᾿ποθαθηΐεβ ἐπὶ κέρως 
πορεΐεσθαι ἀϊοσπηΐαγ. 'ϊς δϑὲ δρπᾶ 
ΤΟΥ Ια, 2, 90. κατὰ μίαν ἐπὶ κέρως 
παραπλέοντας. Ο)ἾΝἮΝ, Οοηΐ, ΜΏΠ]Ιον. 
οΥ. γ0]. 2, Ρ. 232 6(. Α]. 

λόχους οἴη. ἡ. Μοχ αὐτὸν Οὐ. ἑαυ- 
τῶν ἘΦ, ἑαυτὸν 1. αὐτοῦ Α. ΑἸὰ. 

ἀναλαβεῖν οτη. Ὁ. 
ἐδύνατο] ΤΔὈτ] ἠδύνατο. 
πεισομένοις ] ΒΌΡΕΥ εἰ 1). ροηϊξ"", τὰ 

εϑύ αἱσ, 4881] παισομένοις ΒοΙΙρύαΠι 
νο]υιβϑθύ. 

τι βογγαγαηΐ .Ε.1.ν.,, οι. σθίρυ. 
23. τὸ στρατεύμα] τῷ στρατεύματι, 

Α. ΑΙά., οοὐτρεπίθ 1. τὸ στράτευμα 
τι Ο. 

ὥσπερ τριήρη] [πο] δὶ} Πδοο νεῦρα 
Μογιιβ, φαοηίδπι Ρεΐαρθαΐὶ νου θοσατη 
δη θοραθηϊιιιπη) ΘΧΡ]Ισδμἀογτιπὶ οδιιδᾶ 

Ἀ.ὉῸ. 
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διακόψειε, διαφθερεῖν ὅλον τὸ τῶν ἐναντίων στράτευμα" καὶ 
. δὲ ΄σ κ ΕῚ ’ , 5 , Ν Α 

γὰρ θη τῳ μεν ἰσχυροτάτῳ παρεσκευάζετο ἀγωνίζεσθαι, τὸ δὲ 
. ’ὔ ’; ς ’ ο Ἁ Ὅ“ ες Α 9 ’ »ἦ 

ἀσθενέστατον πόρρω ἀπέστησεν, εἰδὼς ὅτι ἡττηθὲν ἀθυμίαν ἂν 
’ “- Ε] ε ζω ς»; Α “- , Ἁ Α 

παράσχοι τοῖς μεθ᾽ αὑτοῦ, βωμην δὲ τοῖς πολεμίοις. καὶ μὴν 
κ ς , ε Α ’ὔ 5 , “ ε ι 

τοὺς ίππεὰς οἱ μεν πολέμιοι ἀντιπαρετάξαντο ὠσπερ ὁπλιτῶν 

24 φάλαγγα βάθος ἐφεξῆς καὶ ἔρημον πεζῶν ἁμίππων. ὁ δὲ [24] 

δααϊία ἔπ]5586. ἃ Δ]|16 Πα ΤῆΔΠΤ; 6586 
Θηΐη προσάγειν ἀντίπρῳρον τϑοΐδ ΔἸ} Τὴ 
ΨΟΥΒΒ ἀπιοοσο. θγιπὶ νἹ" ἀοοίτιβ 
ῬΙΔΠ6 ἴζὰ ἃ 5Β6η8: Ὀουσανῖ. ΝΟ ΒΟ] ΠῚ 
ΘΠΪΠῚ τϑοΐα νὰ ΒΙρ. Ποίαν ν ΓΡῸ ἀντί- 
πρῳρον οἵ Δ4αἸΐα σΟΙ ΡΥ Ο 6 {{ἸΓ6- 
ΤΩ18, 5664 Ρούϊπι5 ἤρστιγα Δ 16], ααδτη ἴα 
Βίγιχ ογαΐ ΕἸΡΑΙΠΙ ΠΟΠ 48, αὖ ῬΤΌΤΘ {11- 
ΤΘΙΩΪΒ 51111}15 οβδβού. [ἃ60 οὐϊαπὶ Ρυ]- 
ΤΊΔΙῚ 6118 ῬΑΓ(ΘΠΊ, 40 1050 ΕἸ ΡΑυ ΠΟη- 
4Ὧ4 ἀποΐαπ), ἔμβολον, ατιοΐα ᾿ΐοτη ἃ {τ1- 
ΤΕΠΊΘ ΘΟΙΠΡΔΓΔΊΟΠΘ, ΔΡΡΕΙ αν. 1910- 
αοΓ. 15, 86., 1Ὁ1Ὶ ρΡβαϊδαπι ΡΠρΡΊΉ ΔΙῚ 
δῆς ἀδβου 1, ἘΡΑΠ ΠΟΠ δ 1 αἱΐ δι 
ἑαυτοῦ κρῖναι τὸν κίνδυνον. εὐθὺς οὖν 
ἀναλαβὼν τοὺς ἀρίστους καὶ μετὰ τού- 
των συμφράξας εἰσέβαλεν εἰς μέσους 
τοὺς πολεμίους" καθηγούμενος δὲ τοῦ 
συντάγματος καὶ πρῶτος ἀκοντίσας ἔβα- 
λε τὸν ἡγούμενον τῶν Λακεδαιμονίων---- 
διέκοψε τὴν φάλαγγα τῶν πολεμίων. 
ΘΌΡΓΙΑ 4, 3, 12. δα Πιΐ τριήρης ἐμβολὰς 
ἔχουσα᾽ 4116ΠῚ ἸΟΟΙΠΊ ῬΟΒΒΙΠῚ6. νυ]ρὸ 
Ὧ6 τοϑίσο Ὡανπὶ ᾿π θυ Γαι! βιιηΐ. 
᾿Ἐμβάλλειν αἰϊοϊξαγ, φαδΠ 0 ΤΟΒΙΤΟ 510 
ὩΔΥῚ5 Ὀ6]11οὰ αἸσΙρΊΓΙ οὖ τη 6] ΠΥ 1 
ΠΟΒΙ]6ΠπῈ ; ἰΐα οϑὺ 5, 1, 27. Οοπηίγα 
ΨΕΙῸ ΠΑΡΪΒ, Πἴ188 Ἰοΐτιβ ἃ ΤΌΒΙΤΟ 1Π|- 
ῬΌΪ]ΒΟ δοοθρὶῦύ δῦ Ὄχι 6Χ δοῖθ ἴῃ 
ΤΘΥΓΆΠ1, αἸΟΙΓῸ͵ τριήρης ἐμβολὰς ἔχουσα 
πρὸς τὴν γῆν ἐξωσθῆναι. ΒΟ. ] 5 
ΕΒ. 415. ἐμβολαῖς χαλκοστόμοις 

αἰχιῦ, ἈὉ1Ὶ ᾿ὐϊδη οι ἐμβόλοις, 568 
ΒομαΐΖιιιβ ἐμβολαῖς αἀοἔοπα!ϊς οΟ]]αΐο 
ῬΒαοΥα. 2, 76, ὉΡῚ τπδοῆ!ηθθ Ὀ6]]1688 
ΤΟΒίΓΆΓη αἸΟΙΓαΥ ΠΆΌΟΓ τὸ προέχον τῆς 
ἐμβολῆς. [Οοηῇ. αἀἰοία δα δίορῃ. 168. 
νΟ]. 3, Ὁ. 818 4,8.1,..1 Πεπῖχαο Χε- 
ΠΟΡἢ. τηθίδα ΠΟΥ ἍΤ. σΟΠΕΙΠτιανὺ Θ[ Δ ΤΩ, 
οὕτη αἷΐ ὅπῃ ἐμβαλὼν διακόψειε. ἸρΊαΓ 
Β8ηδ οὗ Ἰηΐθργὰ ΟἹ ΠΪἃ ῬΥΘοΒύαΓΘ ΔΙ1511η. 
Ιὴ ῦτο 46 [μδοραφοηοη. ΤΘΡᾺΘ]. 11, 
1Ο. δϑύ βγη] Υ: τὸν λόχον ἕκαστον 
ὥσπερ τριήρη ἀντίπρῳρον τοῖς ἐναντίοις 
στρέφουσι. Εὰχ Ἰοοο Ὠος, σοτηραγαΐα 
ΨΘΥΒΙΟΠΘ (Δ811101 1 ΘΥΡΥΘΙ5 ΑΠΑΡΆΒ608 
Εαυϊβ ἀδ ἴα Τλιζουηι6, 4] 1 πὶ ἀθπηπ τα 
ΒΘΠΒΌΤΩ ΠἾ 115 ἸΟοἱ 6556 ἸΠί6]]6ΧῚ 4118 ΠῚ 
Δ Ὁ 110 Ραΐϊαγαιη. [5 νϑγῸ ἸοσυτΩ ἴΐα 

. 

νοΐ : οὐ Καὶ ζαῖγο ἃ οἤαφιο οολογέο 
μη, ηιοιθθηιοηέ σοηΐγαϊ 6 αἰθην- οοηῦοΥ- 
510η, ΘΟΠΊΉ.Θ ἃ τ6 σαΐογο ἀοηξ οὶ τυϑιΐ 
»γόβθηξου ἴα ργοιο ἃ “᾿δηπιθηνὶ. Ἐϊαυ 6 πὰ 
ΒΟΠΠΙσοῦ ΔΡΎΠΙΠΪΒ ΘΟΠΥΘΙΓΒΙΟΠΘΙῚ ΠῸΠς 
ἔαοιϊξ ΕἸ ΡαιηἸ πο 88, τι οὐατη 6χ ν ΓΙ 5 
ῬΥΘΘΟΘ 6 ΠΕ ΒιιΒ 1Π16]]Π]ρΊ{π|Υ, παραγαγὼν 
τοὺς οἴ το]]σαα. 5ΟΗΝ, Ψ.. τοί. δὰ 
ΕΒ. 22... ΟΙὲς 

ὅπῃ] ὅποι Ο.( ἘΞΈΝΥ. 
αὑτοῦ] ἑαυτοῦ Ὦ. 
φάλαγγα βάθος ἐφεξῆς Ὁ... ΕΠ1,, 

Πΐο [ὩΠΠΘη β6υν8η8 ἑξῆς, φάλαγγος 
βάθος ἐφεξῆς Ν. Οὐεἴεγ! φάλαγγος 
βάθος ἑξῆς. ““Μογιβ ομηθηάαθαΐ φά- 
λαγγα εἰς βάθος, ἀο]είο, ν6]τ01 Βα ροΓ- 
ἔσο, ἑξῆς. ῬΙΙοΥοΙα Πἦτι5 ΘΙ ΘΠ Δί] 18 
Ῥαγίθιῃ δαυ!ἄθιη ἈΡΡΙΌΒΡΟ, Δ] [θυϑυη ΠΟῚ 
ΔΒ. (ΟΠ τα τη ΟΤΙΏΘΙῚ τη] πιπ 
Ἰαχία 856 βίδηϊπτη βιρηϊῆοδΐ ἑξῆς, ΜΟῚ 
1ηΓοΥτρύπχη ᾿τητηϊβίο ἁμίππων ΠυΙΉΘΓΟ. 
φάλαγγα βάθος ἐς δέκα καὶ ἐρήμους Οα- 
ΤΟΙ δα ΗἸΡΡΆΥΟΙ. Ρ. 66. 5ΟΗΝ. 
᾿Εφεξῆς 515 ῬΟ]]ΌΧΊ, 127 : Καὶ τὸ μὲν 
ἐφεξῆς εἶναι κατὰ μῆκος ζυγεῖν, τὸ δ᾽ 
ἐφεξῆς κατὰ βάθος στοιχεῖν. Αρπᾶ 
ΧΟΠορΠμοπίομ βάθος ἐφ᾽ ἕξ σοπἠϊοϊαηΐ 
Ἀπαβίουνν οὐ Κωσοῦν (ἰδβολίοηέο εἷος 
ογίοοἠίδοηοη ΑΥϊορϑιυοβθηδ, Ἄατγαιι, 
ΘΕ ΒΟ 35: 

ἀντιπαρετάξαντο] ΤΑΌΤῚ αὐτοὶ παρε- 
τάξαντο. ΑΠΑΌ. 4, 8, 9: Καὶ τὸ μὲν 
πρῶτον οἱ Ἕλληνες ἀντιπαρετάξαντο 
κατὰ φάλαγγα, ὡς οὕτως ἄξοντες πρὸς 
τὸ ὄρος, τὖ ΒΟΥΙΡΒΙ 6Χ ΠΌΤΟ ὍΠΟ, 1 
ἀδεββοῦ κατά. Εϊ βϑρῖαβ ἴῃ Η. 6υ., 
ἀΟΔΠ ΘΠ ΙΔΙη 51Πη6 δοσιιβαῖνο. θα ΟἸΤὴ 
1110 41}15 ἀποῦτιβ σΟΙηΡΟΒ 15 6, 4, το: 
Προετάξαντο μὲν τῆς ἑαυτῶν φάλαγγος 
οἱ Λακεδαιμονίοι τοὺς ἱππέας, ἀντετά- 
ἕαντο δ᾽ αὐτοῖς καὶοἱ Θηβαῖοι τοὺς ἑαυτῶν. 
Ελ 2, 4, 34: Συνταξάμενος παντελῶς 
βαθεῖαν τὴν φάλαγγα. ἸΓΆΙΠ ΘΓ Δαΐοιη 
ἂρπα Το. ό, », ἀντωνόμασεν ἴῃ αὐτὸ 
ὠνόμασεν ἀδρτγανδίπμ ἴῃ ΠΟΠΠ1]1115 οἵ 
Δ11ὰ 4110]. 

ἁμίππων)] Ἐχ ἩδΙροογδίίοπο, ααὶϊ 
Ἰοσατη ΧΟΠΟΡ ΠΟΙ Β ἴῃ Ηθ]] 6 η1οἷ5 1διι- 
(αὖ, ὍἈὈῚ ἅμιπποι ποτηϊποηίαγ, Κα βίου, 
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΄ “- ἷ“ψΨΜΝΜ “ Ἁ 5" ’ 

᾿σπαμεινώνδας αὖ καὶ τοῦ ἱππικοῦ ἔμβολον ἰσχυρὸν ἐποιήσατο, 
ἢ -“ , » ΜΝ: Ἁ 5» ᾿Ὶ 

καὶ ἁμίππους πεζοὺς συνέταξεν αὐτοῖς, νομίζων τὸ ἱππικὸν ἐπεὶ 
Ἁ ᾿ Ἐ 7 Α 

διακόψειεν, ὅλον τὸ ἀντίπαλον νενικηκὼς ἔσεσθαι" μαλα γὰρ 
Ν “- , Ω , ἢ 

χαλεπὸν εὑρεῖν τοὺς ἐθελήσοντας μένειν, ἐπειδάν τινας φεύγον- 
..« "-“" “" , Α 9 “ὦ δ 4 ΕΝ 

τας τῶν ἑαυτῶν ὁρῶσι καὶ ὅπως μὴ ἐπιβοηθῶσιν οἱ ᾿Αθηναῖοι 
- Α Αι ὦ.“ ’ “4 κΑ 

ἀπὸ τοῦ εὐωνύμου κέρατος ἐπὶ τὸ ἐχόμενον, κατέστησεν ἐπὶ 
“»ο - ᾿ς 8 Ξ“ . ’ ’ 

γηλόφων τινῶν ἐναντίους αὐτοῖς καὶ ἱππέας καὶ ὁπλίτας, φόβον 
’ Α ’ ’ ς τα θή 5, Θ 

βουλόμενος καὶ τούτοις παρέχειν ὡς εἰ βοηθήσοιεν, ὄπισθεν 
»“" 3 ’ κι] - Α Ἁ δ) Ἃ) [ 9 ’ 

οὗτοι ἐπικείσοιντο αὐτοῖς. τὴν μὲν δὴ συμβολὴν οὕτως ἐποιή- 
Ἁ ἡ “ Ἷ ᾿ ’ Ν χ 

σατο, καὶ οὐκ ἐψεύσθη τῆς ἐλπίδος" κρατήσας γὰρ ἣ προσ- 
;ὔ Ἁ “". ᾧ Υ͂ οι ’ Α 

“5έβαλεν ὅλον ἐποίησε φεύγειν τὸ τῶν ἐναντίων. ἐπεί γε μῆν [25] 
κ Α “.Α “ ’ ᾿ς “ ΕΝ 3 ’ 

ἐκεῖνος ἔπεσεν, οἱ λοιποὶ οὐδὲ τῆ νίκη ὀρθῶς ἔτι ἐδυνάσθησαν 
9 ᾿ ’ Α 9 - “ 9 

χρήσασθαι, ἀλλὰ φυγούσης μεν αὐτοῖς τῆς ἐναντίας φαλαγγος 
“8, " ’ « « “ “ΛΝ “-Ἔ Ε] “ὄΌ Ἵ 

οὐδένα ἀπέκτειναν οἱ ὁπλῖται οὐδὲ προῆλθον ἐκ τοῦ χωρίου 
Υ ’ ᾽] 9 - Α ΄“ «ες ’ 

ἔνθα ἡ συμβολὴ ἐγένετο" φυγόντων δ᾽ αὐτοῖς καὶ τῶν ἱππέων, 
δον ἃ ᾿ “9. ς ἐ κ᾿ , “ ς ’ ΨΩ “ , 
απεκτεινᾶὰν μὲν οὐδ οι {ππεις διώκοντες οὔτε {ππεαὰς οὔθ οπλι- 

τα δυϊάαμι ἴῃ ἢ. ν. οἱ Κα. δᾶ Ῥοὶ]- 
Ἰχσθπὶ 1, 121. ᾿ΙὈΓΟΥΌΙ ΒΟΥΙΡΙΓΆΤΩ 
ἀνίππων εἴ ἀνίππους οἱ 5. 25 ἄνιπποι 
σουγοχοιτηΐ, Ε1556 ρϑαϊθϑ δα. 5 
Ἰτηπηϊβίοβ οχ ΤὨπογαιαθ Ρ, Ρ7.». 0Ὁ]1 
Βαηΐ ἴῃ δχογοϊςα Βοοίογαμῃ, οἵ 
Ῥοογαύϊοπθ, οοπηραγαίο δ 8] το Μαχ- 
ἸΠ10 2,9 3. ὑδβασα ἀθ Β. (1]]. 1, 48. 
Ουγῦο 7; 7. ἀοου ΜΟΙ, 4] 51 πη} 
ἀμφίππους, ἀδδυϊίοταβ, οὐ διμάχας, 
Θαυϊίοβ ρβαϊίθβαιθ β'πηα], τϑοῖθ α18- 
{Ἰηχὶῦ. Οὐδίογιιμη Πο5 ἁμίππους νιἀοίαγ 
1η06] Πρθγο ΠΙΟαΟΙ 815; 85. ὉὈῚ Θαυϊίθβ 
ΑΥΠΘΠΙΘΉ865. Βα ροσαΐοθ ἔπ]586. αἱἷΐ ἴῃ 
ῬΙΠΑΪβ. ἃ τη] πη οὐ οὐ Πδί]0 6 
τῶν ψιλῶν. 1ΐα Θππ τϑοΐθ οηθηάαν! 
ὙΝ Θββθι ρα νυ]ραύππι φίλων. ΑΔαΙς 
{1856 ρᾶθοοβ ᾿δου]αΐογοβ ἀραα Αἴμ6- 
ΤΪΘΏ568, ΟΠῚ {1010 ΡΙυγο5 ΤΠ ΘΔΠ15 
οβϑϑθηῦ οὖ Ἰδουϊαίοσθβ οἱ {πη ΠἸογ68. 
[ηΐγὰ ὃ. 325: οὑπὶ Ρο]ζαβι8 Χθπορμοη 
τοὺς ἁμίππους ὨΟΠΊΪΠδΐ, ΘΟΒαΙΘ. ΟἸΠῚ 
θαυ θι.8. νὶοῖβ86 αἱΐ, Ὀοηΐ, αᾶ Η;:Ρ- 
ῬΔΙΟΉ. 5, 9. αηποίαία, 5ΟΗΝ, 

24. ἐπεὶ] ἐπειδὰν Ὁ). 
ἑαυτῶν Ὁ... ΕΚ. (Οδίθυϊ ἑαυτοῦ. 
᾿γηλόφων]) ϊοάογιιΒ Θααϊίο5. ΑἸΠ6- 

ὨΐΘΉ868 ἴῃ 5 ΠΙΒΕ1Ὸ ΘΟΥΠῖι ΟΟ]]ΟΟδΐο5 
ἰδ πάθη {ρῖββθ αἱΐ νἱοΐοβ, 864. ὀχίγα 
ΘΟΟΥ̓ΠῚΙ ΓΘΟΘΒΒΙ5Β6 δία 10] πο 1856 ἴῃ 
ΕΟ ΘΘΉΒ68 δὗ ΤηΘΓ ΘΔ 105. ΟἸΙΟΒὯΠ|, 
4] τηϊβϑὶ δυδηῦ δα νυ] 8. 601165 ο6- 

Θαραπᾶοβθ, θοβῆιθ ΟΠΠ65 ΟΟΟΙ 1886, 
Τα 1η6]]ΠἸρΊΓΥ αυοπηοαο Χοπορμοη 
ἀοἰπαθ ὃ. 25. ἀἸχουῖς ἁμίππους εἴ με]- 
ἰαβίαβ, ααὶ οὰπὰ θαυ ΠΡ 18. ν]οογαηΐ, 
Ῥοβίαιδιη 8 σΟΥΠτι 5] ΠΙΒΕΓΠ (εχου- 
οἰδιι5 βο]Π]οοῦ ἀανθυβ) ρου θπογαπΐ, Δ Ὁ 
Α(ΠΘηΙθμβιῦτι5 δα 1118 ΟΥΩΠΘΒ ἔα]886 
οσοῖδοβ. 5ΟΗΝ, 

βοηθήσοιεν ΓΑΡ τὶ βοηίαηαν, 
ἐπικείσοιντο] ἐ ἐπικείσονται 

συμβολὴν] συμβουλὴν Ἐ. 
25. ἐκεῖνος ἔπεσεν] Μαπιι ΟΤΥ]], 

ΠΠ11 ΧΟΠορμοη5, ᾿ηἰουθούατη [80 Α- 
{Π ΘΠ] Θηβιθτι5 οὐ Τ ΠΟ ΡΔΠἾ8. ΡΟ ΒΙ ὈΘΤΊ, ἃ 
ΜδηθΠΘΉΒΙΡθιι5 νοΙῸ 80 Μδομφυῖοπ6 
ΜαπΕΠΘη51] παγναΐ Ῥαυβδηΐαϑ 8, χ1, 
[εἴ 9, 15, 5» Ὁ] ἐ ἫΝ ἵππων μάχῃ 84 5.15. 
ΟΟΥΤΕΧῚ ἱππέων. ἴ,. Π),7] ααϊ] 8110 ἸοδῸ 
9. 13» 14, 15. Τ6 8. 80 Ερδιηϊμοπᾶα 
θοϑίαβ ΠδΙγαν. [ὴ6 τηδρηϊ θα] η6 
6] 18 ΔΏΪΠῚ1 ἴῃ χτποτΐθ 'ρ8α νἱθ ρυϑίου 
Ναροίοιῃη Οἴοοῦ. Ἐριβί, δὰ Ίνευβ. 5, 
12. οὗ Πιοαοχιη 15. 87. Ἠοποῦοπι 
οο5 6185 ῬΠοσθηβοΒ νἱπαϊοασιιπί Απη- 
ΡῬΒΙββθηβοβ Εππισπάσηο, 46 αὰ0 ἸοσιΒ 
οϑύ Ρ]αὔαυο ἢ Ατηδίου, Ρ. γι Ὠ, ταδὶ 
Ἰερϑηάιιπη οϑ τὸν δ᾽ ᾿Επαμινώνδαν 
φοβερώτατον εἴα. ΞΟΗΝ. 

μὲν αὐτοῖς] ἑαυτοῖς ΑἸά, μὲν αὑτῆς 
1, οἵ σου. ΚΕ, 

προῆλθον] προσῆλθον ΘΟΕ, 
οἱ ἱππεῖς] ἱ ἱππεῖς Ὁ. 
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ὔ “-Ἦ 

τας, ὥσπερ δὲ ἡττώμενοι πεφοβημένως διὰ τῶν φευγόντων 
ἧς ’ ΄ ᾿ ; « ὦ ἌΡ, ᾿ 

πολεμίιὼν οιἰέπεσον. Και μῆν οἱ αμίῆποι και Οἱ πελτασται συν- 

, " ε "» 9. ’ κ δι, δ - 

νενικηκότες τοῖς ἱππεῦσιν ἀφίκοντο μὲν ἐπὶ τοῦ εὐωνύμου, ὡς 
΄- Ε -" δ᾽ ς Ἁ “ ᾿Α, ’ὔ ε - ΕῚ . 

κρατοῦντες, εκεῖ ὕπο τῶν θηναίων οἱ πλεῖστοι αὐτῶν 
ο ’ 

ἀπέθανον. 

Γούτων δὲ πραχθέντων τοὐναντίον ἐγεγένητο οὗ ἐνόμισαν [26] 

πάντες ἄνθρωποι ἔσεσθαι. συνεληλυθυίας γὰρ σχεδὸν ἁπάσης 
ἐν. ὦ ; Ἧ« " , ἘΝ ἮΝ ὧν Ψ 

τῆς Ελλάδος καὶ ἀντιτεταγμένων, οὐδεὶς ἣν ὅστις οὐκ ᾧετο, εἰ 
; »᾿ ᾿ ι " ι ι 

μαχῆ εσοιτο, τοὺυς μεν κρατήσαντας ἄρξειν, τους δὲ κρατη- 

; ε ἢ » "ἰ δαδὲ ᾿ . νιν ο ᾽ 
θέντας ὑπηκόους ἔσεσθαι" ὁ ὃε θεὸς οὕτως ἐποίησεν στε ἀμ- 

, ι , ε ’ 3 « ᾿ 
φότεροι μεν τροπαίον ως νενιΚΉΚοτες ἐστήσαντο, τους δὲ ἱστα- 

΄ "δ, χὰ ι ΡΛ ’ ᾿ ς 
μένους οὐδέτεροι ἐκώλυον, νεκβοὺυς δὲ ἀμφότεροι μὲν ὡς νενικη- 

Ξ «ς ’ ὃ 5 “ὃ τ ’ δὲ - 4 ’ ε 

κοτες ὑυποσπονόους ἀπεόοσαν, ἀμφότεροι εῶς ἡττήμενοι ὑπο- 

ὥσπερ δὲ Ὁ.ΕΟΝ. Οείετιὶ ὥσπερ δή. 
ἅμιπποι) ΓΛὈΌΥῚ ἄνιπποι, υἱὖ 5. 22. 
πελτασταὶ] πελθον Ἐ. 
συννενικηκότες 1).Υ. νενικηκότες Β᾿. 

Ἐν, Οδίθιϊ συννενοηκότες. ἡ 
26. πάντες] πάντες οἱ 1). 
συνεληλυθυίας γὰρ Υ'., αἱ σοπ͵θοογαῖ 

ΘΘΡΠδπτ5. Οεου! συνεληλυθυίας δέ. 
ἁπάσης τῆς Ἑλλάδος] [ἡ δΘχοΙ- 

οἷϊα 1,Δοραφουηοηϊοσιτη [ΙΟΘΟΙΙΒ 15» 
84. πυπηογαῖ ρβαϊΐθβ ζοοοο, δαυϊίθβ 
2ΟΟοΟο ; οοηΐτα ἴῃ ΤΏΘΡαπΠΟ 2οοοο 
ΡΘαϊΐθθ, 2οοοὺ βθαυϊΐθββ, οχ αρὰ85 
ΒΌΙητηδ οἰ ΠοΙΥ τη] τη ρροοο. Ο6- 
ἰοτιτη αἀποάθοϊσηο αἴθ ΤηΘ 5818 501- 
ΤΟΡΠΟΥΙΟἢΪΒ ῬΌρηδΙη πᾶης ἔδοίδιη 
6556, ἴῃ 48 5011 ΑΙΠΘΠΙΘΠ565. ν]Ο]586 
5101 γνἱβὶ βιιηΐ, ἰοβίαςιν Ρ] γῆι 5. 46 
ΟἸοτα ΑἰΠοπῖθηβ. Ρ. 350 ἃ. Ττδαιϊ 
1ά6πι Ρ] αἰάτοπιι5 ΕἸ ΡΑΓ ΣΙ Ποπάδτη, οὑτη 
δααινιββοῦ ΤΟ] ἀδτη οὐ 1) ΡΠδηΐζτη 
ΟΟΟΙ 4556, Βα 5556 ΟἸνΊθτι8 5115 αὖ Ρὰ- 
σοῖη οαπη Ποβίθ σοιῃροπογθηῦ, Αρο- 
ΡΒΓΠορτη. Ρ. 194 Ὁ. Αρδβι]ασατη στη 
Β15 1 ἔπρᾺΠῚ ΘΟΉΥΘΥΒΟΒ τηθιηοῖζδΐ 
Ἰάθιη Ρ. 214 ἢ. Ἀρβϑβϑασπι, ἀπισοῖα 
Θχογοιϊίιβ [Δοθαθουπ οῃ]οσττη, οἵ (6- 
Ρἰβοάοσγιτη, δααϊαπι ΑἸΠΘΠΙθηβίατη 
ΡΓροίβοϊι πη, οχ ὕρμοσο ποιηϊηδί θίϊτη 
Πιορθηθ8 ἴ,. 2, 54: αὖ τηοπαϊῥ δα ἢ. ]. 
Ῥα]τηθσῖβ Εχοσοϊί. Ρ. 76. ΠΟῚ 51Π6 
ΤΘΡΓΘ ΒΘ βίομθ Χοπορμοηῖβ. 5ΟΗΝ, 
ΒΥ ῬΑΙγμθα5 δα νοῦθὰ 5. 25» 
ἐπεῖ----ἀπέθανον : ““ϑΌΡΡΙΘ οχ Εροσο 
δρυὰ Πιορθηθπῃ 1. 6., ΟΘΡΒΙΒΟάοΥΟ 
δααϊίαΐιι5 ΑΥΠθη. ρῥγρίθοίο, Διρββι]δο 
νεῸ ἄποθ. Νίέβο τηϊσιπὶ οϑῦ ἀθ Αρθ- 

81140 Χοπορῃοηΐεπὶ π6 νουθιιπὶ αιῖ- 
θη ἔβοιββο. Νδτιη Αρθβιδο ἀβαϊβ 
οὕ ΟἹΠΪΠΟ ἔανθηβ ΧΘΠΟΡΠΟΗ 6185. πο- 
ΤΏ ἴῃ δὲ Ῥαρῃα ἰδουϊΐ, 60 αποᾶ 
Θρδγίδηὶ ἰΟΟῸ ΡαΪδὶ Γπογαηῦ ἃ Π6- 
Ῥδη15, οἵ Ὡ1Π1] διὰ ἔατηα αἰρητπι ἰπ 
60 ΡΙΌΙΙΟ ἔδειϊξ Αρϑβασβ. [Ι͂α60 Ρ]α- 
ἰΔγοῆτι5, ΠΙοάοσιιβ οὖ 4111, ααϊ α6᾽π8 
ῬΌρτιθθ ΠΔΥΓΔΙΙΟΠΘΙη ἃ ΧΟΠΟΡΠΟηΐΘ 
τηπΐτιαι! βαηΐ, Θραγταΐαγιιπη ἀΟ ΘΠ 
ΠΟΙ ΠοΟΙηΙΠδηΐ, οὗ ΠΪΒῚ ΠῸ5 ΠΙΟΡΘΠΘ65 
6χ Ερβοτο 1ᾶ ἀοουϊδβοί, δάπις Ἰρῃο- 
ΤΑ Θ᾽ ϑ'6α τϑοΐθ δαάνθιβιιβ ΒτΠῸ οἵ 
ΟΠ ΘΙ ἀογυτη,οχ Ἡγησίλεω ἀρυα Ὠῖορ. 
Πηροηΐθβ Αρϑβιίδατη, ΓΙ] 41}, Η 80. 
γ0]. 5» Ρ. 201; 2. 66. ἃ. 1840. ““Νο- 
{ΠἸηρ οἂπ Ὀ6 ΟἸΘαΓΟ ἴΔη [Ππδὲ ΔΠ 
ΑΥΠΘηϊδη ρἜΠΕΘΙΑΙ τηιιϑῦ 6 βιρῃῆρα 
Ὀγ {[π6 ννογὰβ “Ηγησίλεω στρατηγοῦν- 
τος, ἃ58 Ο(δρῃβοάοσιιβ, γγὴΟ 18 τη6η- 
ΠΟΠΘα ἰαδὺ Ῥεΐοσθ, 18 δυἹ θην {ΠῸ 
ΠΟΠΠΠΠΔΠΟΥ οὗ {Π6 ΑἸΠΘΠΪδπ σαν ΑΙΤΎ. 
ΤΠ15 Ηδροβαὰβ 15 {πΠ6 Ηδρϑοςπι5 
οἵ Πιοάοστιβ.᾽ 

καὶ ἀντιτεταγμένων] ἘΧοΙα 586. νἱ- 
ἀδθηίαν οὐ τϊῃὶ, αὐ Δ εἰβκῖο, γϑῦθα 
ααδοάδτη Πυ]5 ἔθγ βθηΐθηῦδο : φῆ εἶθ 
ατωοῖω ργϊποϊραίι οογίαδαηί, ΒΟῊΝ, 

μὲν οτῃ. Ο. 
τρόπαιον ὡς νενικηκότες Ὁ ΕΙΥ. 

Οὐβίθυὶ ὡς νενικηκότες τρόπαιον. 
ἀμφότεροι δὲ] ἀμφότεροι μὲν δὲ Ὁ. 
νεκροὺς δὲ ἀμφότεροι) Ῥτίμηὶ [,ς6- 

ἀφοιη 1} τπουΐιιοβ δα Βθρυ]πιγαπι ρΡΟ- 
Ῥοβοθυιηΐ, τηϊ5δ80ὺ οδαπισθαίοσθ, δῖι6- 
ἴοτο Πιοάοτο 15, 87. 50ῊΝ. 
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27 σπόνδους ἀπελάμβανον, νενικηκέναι δὲ φάσκοντες ἑκάτεροι οὔτε [527] 
’ὔ , , 9 . “ δέ "8ΧΝ , Ψ 

χώρᾳ οὔτε πόλει οὔτ᾽ ἀρχῆ οὐδέτεροι οὐδὲν πλέον ἔχοντες 
». 7 δ ᾿ ἢ ἥ ’ ΝΣ Ἰὼ ἢ ᾿ ᾿ ᾿ 
ἐφάνησαν ἢ πρὶν τὴν μαχῆὴν γενέσθαι ἀκρισία δὲ καὶ ταραχῆ 

’ ΄ 

ἔτι πλείων μετὰ τὴν μαχῆν ἐγένετο ἢ πρόσθεν ἐν τῇ “Ἑλλάδι. 
" Α Α Α ’ ’ ’ Ξ Ἁ Α ᾿ - 97 

ἐμοὶ μὲν δὴ μέχρι τούτου γραφέσθω" τὰ δὲ μετὰ ταῦτα ἴσως 

ἄλλῳ μελήσει. 

27. οὔτε χώρᾳ οὔτε πόλει οὔτ᾽ ἀρχῇ 
-“ πλέον ἔχοντες] ΧΟΠΟΡΠΟΝ ΒΡΘα ΚΒ 
1π6 Ιδηρστιαρθ οὗ ἃ ραυῦβαῃ οἵ [,8ς6- 
ἀφιηοη. [10 νᾶβ ποΐ ΒΓ ]Υ {τα {πᾶΐ 
οὔτε χώρᾳ---ἐν τῇ Ἑλλάδι. ΤΠ6 1Τ)6- 
Ῥδῃ οοπΐθαθυδου σαϊηθα {Π6ῚΓῚ στθαΐ 
ΟὈ͵δοῦ, Ὀγ Θϑίβ ]Βῃϊηρ' 8η οἰδοίαδ] 
ΟἤΘΟΚ ἰο {Ππ6 Ῥρονεὰ οἵ [μϑοΘαξοιηοῃ,, 
Δηα ὈΥ βϑουσίηρ {πΠ6 ἱπαθροπάθηῃσθ οὗ 
Μεββϑθηΐα. Ρ]αΐαγοι, {Ππθη, Αρ681]. 6. 
35. ΟΟΠΒΙΒύΘΠΠν ἢ ῬΟΙΪΥΌΙιΒ 4; 33, 
8, ᾿Π0]165 πᾶ ἃ σϑπουαὶ ρθᾶςθ, οἵ 
ὙΒΙΟἢ {π6 Μαοϑβθηϊδηβ δη]ουθα {Π6 
Ῥεοηρῆΐξ, ἔο]]ουνβα {πη6 Ὀδί16 οἵ Μδη- 
ποᾶ. ΟἸΙΝΤΟΝ. Ε΄ Η. ἃ. 261, νοὶ. 
2, Ὁ. 122. 66, ἰεγί. Ἐδάθιη ἴδγβ 
ΤΏΙ] 411. Η]β. νο]. 5, Ῥ. 204. θᾶ. ἃ. 
1840. 

πλέον οτη. ἃ. ΑἸά., δα! 1. 
ἀκρισία καὶ ταραχὴ] οιποβίῃ, ἀδ 

Οὐοτοπᾶ ΤΡ. 2321: ᾿Αλλά τις ἦν ἄκριτος 
παρὰ τοῖς “Ἕλλησιν ἔρις καὶ ταραχή. 
5ΟΗΝ. 

τούτου (.Π).Ἐ.Ε.1. (Οὐδἰθιὶ τοῦδε. 
γραφέσθω] γεγράφθω Ξογῖρδι [,6- 

οὨοΐανιαβ. ΒΟΉΝ. Οἱ οοπί. ἴῃ [πὰ. 

ν. Τράφω. “[π βυϊηπηα βοπϑοίία 
(ἐσχατογήρων) σοΠα 1556 ΧΘΠορΒοΙ- 
ἴθ πὶ Ὠἰϑίουιαβ ῃ85 σϑοοαθ ΠΙΟΔΟΥΊΒ 
15. 76. εΧ 60 ἀῦρτυῖ ασποα Ερδιηϊηοη- 
ἄὯθ πιουΐθιη, ααϑο ΟἸ ΤΩΡ. 104, 2. 
δοοϊα, σοτητηθιηοσγαγὶ δάππις. ὥρα 
τροῖθ δατηοηῖ Υ Θββθιηρσὶπθ 6586 
Δἰϊὰα ῥγείθγθα υριτηθηΐατγη ἴῃ Η. Ὁ. 
ΠΡτο 6, 4, 35. ὍὈῚ οεράδθηῃ ΑἸΘχδηΓΙ 
ῬΠΘΙΘΘΙ ΟΟΠΊΠΊΒΠΊΟΥΑγ ΧΘΏΟΡΠΟΗ, 
δ ἰαοία οϑί ΟἸυπρὶδα. 105» 4- 
ἩΝΘ 2. Υ. ΟΙππίοη, ΚΗ, ΗΝ α. ππῸ- 
οὐ Αρρϑῃᾶ. 6. 15. ν0]. 2, Ρ. 5406. 5. 
αα. ἰογ.1 Ἐχιπάθβ οο]]ρὶς ἔα]βαπὶ 
6556. γϑ[ΟΠ ΘΠ ἴθ 81011415 ἀρὰ Ὀιο- 
Θθηθπι 2, 56, 4] Νοβίχιτη ΟὈ115586 
αἸθπ β8π| ὑγδα]ς ΟἸγΙΩΡΙΔ 15 ΙΟ5. 
ΔΏΠΟ ῬΥηΟ. ΟὙΥ]] τηοτίθμῃ δ Μδη- 
ΠΘδπ ΟΟοἰἶβὶ ααδηΐα ΔΏΪΠῚ1 σοηδβίδηϊα 
ΒΘΠΘΧ {υ]ους πᾶιταΐ “ΠΠ]απτβ Υ. Η. 
3. 8. οἱ Βίορεθριβ ΤΙ. 7, Ρ. 89ς. [π 
τηουΐθ ΕΡατηϊποηθθ ΒΘ ϑυ 10 οὐϊαπι 
ΑΠΑΧΊΤη6 15 [τη ρβαοθηὶ Ηἰβίοτϊα, οἕ 
ΠΙΟΠΥΘΙ ἡπηϊοτβ Πἰβίουϊα ἃ ῬΉΙΪΒΟΟ 
Βουρία, διιοίοσα ΠΙΟάοΤῸ 15. 80. 
5ΟΗΝ. 
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ἼΣΗ 2 Σ. 5 52: 3.9: ΤΌΣ 17 Βη:.3 
4» 13. 25. 35. 55: 58. 6, 4, 5: 5» 
Ὁ 21 186} δας ἢ, Ν᾽ οι τὸ. 

ἌΡ ΘΒΊΡΟΝΗ 4. 2, Ὁ 7» 2 
Ὧ. 8.9. τὸ: 

Αροβιβίγαϊιβ [μσ6α. 2, 3, 1Ο. 
ἈΡΊΗ τ 34: (2. 2. ἡ. Βη:: δ. ρι 4. ἂν 

72 50: 21 δῆ: 
Ἀρτγιροηίτη τ᾿ ὅτ. 2.2, 24. 
Αρυττῆΐιθ ΑΙΠΘΗ. 4, 8, 21. 
ΑἸοοίδβ [Δορά.. 5, 4» 56 84. 

5» 2, 3:3 

" ΑἸοοίαβ ΕΡΙΤΊ ΤῸχ 6,1, 7: 2; ΤΟ. 
ἈΠΟ ΘΠΕ , τὸ 5, ὁ. 8Π.: 5, δὲ 10. 

ΔῸΣ 4. ΤΟΡ 5 10. 5» Ὁ Βϊ!.. 2, 1725: 
412: 

ΑἸΟΙΡΙααθ5 ΔΙΟΙ Ια 5 σΟΠΒΟΌΤΙΠΙΙΒ 1, 
2. 12. 

ΑἸοϊπηθηθα (ΟἹ! 185 4; 4; ἢ. 
ΑΙβὰ Μίποῖνδ 6, 5» 27. 
ΑἸΘΧΑΠαοΥ ΤΏ ββαβ 6, 4, 34 54. 7» 

72, 
ἀξ, ΑΙΏ6Π. 2. 1, 1Ό. 
ΑἸΟΧΊΡΡΙα65 [μἀορ6α. 2, 2, ΤΟ. 
ἈΠΡΠΒΊΒ Σ 5. 21 20: Ὁ Ὁ: Ζ.. 21. 
ἈΠΠΗ ἢ, 4, 20: 
ΑἸγρείυβ [μΔς6ἅ. 5. 4; 52. 
ΑἸγ:ϊᾶ 5» 4. 65. 66. 
ΑἸ 6011 2, 2, 25. 30.. 4.» 2. τό. 
ΑἸρμϑυτη 5; 4: 8. 
ΑΙΩΡΠΙΡΟ]ΙΒ 4. 351 
ἌτηγοΙΘ ὅ; δ. 56. ἢ; ἢ. ἢ. 
ΑΥ̓ΊΥ ΟΕ]: 4. 5» 11 86. 
Ατηγπΐαβ ΤῈΣ ΝΙΔΟΡα, δ, 2, 12. 35, 

» Ὁ. 
ΓΒ ΑΓΠ6Ώ, 2, 3,.2 
ΑἸΠΑΧΙΡΙι5 [,Δ664. 4, 8, 25. 
Απμαχιογαΐθβ Βγζαηΐ. τ Ὧν 18. 
Απαχιϊαιβ Βυζαηῖ. 4, 8, 25. 26. 
ἈΠΗ͂Ι τ, 4. σὉ δῇ. Ἄ,}, Δ ΒΩ, 
Απάτοο δ ΤΒΘΌΔΏΙΙΒ 2, 5» 1. 5» 2; 

ΠΥ ΕἸδιι8 “Ἢ 4, 19. 
ἈΠΟΓΉΝ ΤΥ 1.212 ΒῊῚῚ 
Απρθηϊᾶδβ [μἀςρ64, 2, δ 1Ο. 
Απίδιοϊαδβ [δορα. 4, 8, 12 564. ἢ» 1; 

6. 55.295. Ὁ... 12. 
ἈΠΙΒΗΡΙΝ ἘΠ, ΠῚ ἣν ἔς 4. 1, Τὸ, 

4; 8, 35. 
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Απῆροπθβ Αἴμθη. 1, 3, 1. 
ΑΠΠΟΟΠΒ ΑΥ̓ΟΔΒ 7, 1, 22. 38. 
Αποομιβ ΑΙΠΘΠΗ. 1, 5» 11 86. 
Απϑρμοη ΑΓΠΘΗ. 2, 3, 40. 
ΑΠΕΒίΠΘη65 1 δορά. 5,2, 6. 
Αηγίαβ ΑἴΠθη. 2, 3, 42. 
Αραΐυχϊα 1, 7, 8. 
ΑΡὨτοαϊβιαση Μοραγ. Ρ, 4; 58. 

ΑΡΒγ 8 8» 3: 10. 

ΠΟΙ 6.5. 5. Ἐν Ὁ, 4; 2. 30. Ἐν 27: 
ἈΡΟ]]ΟΠΙα 5.» 2, 11; 3.1 84. ΑΡΟ]]ο- 

Ὠϊαΐδθ 5» 29 123. 

ΔΡΟ]]ΟΡ Δ Πμ65 ΟΥ̓ΖΊΟΘΠΤΙΒ 4, 1, 20. 
ἸἈΤΑΘΏΝ Πιβοδεῖς 5, πλν  5, 8. -ὦ».2. 

ὅ:.8. ὅ: 5:,85- 
ἈγχοδῦδΆ. 3:2, 205. 5» 12. ὍΣ 51,22. 
ΘΕ Βη:  25 ἘΠῚ ΤΩ. 
55. .“56.1΄ 28.88.5. 2», Ζιϑῆ. " 4» 3.5. 
15 Ἐπ. 

Ατομϑάριητιβ ΑΙΏΘΠ, 1, 7, 2. 
Ατομοϑίγαϊυβ ΑἰΠθη. 1, 5; 16. 2, 2, 

τ: 
Ατομΐαβ ΤΉΘΌΔΗΤΙΒ 5. 4. 2. 7. 3. Ἶ- 
Αὐομιδηγιβ Αρθ8118] ραΐθυ 5. 3» 12. 
Ατομιάἄδτηιιβ Αρθ8111 Π]ΠΒ. Ρ, 4. 25 

ΞΟ ΟΣ 4. 5. ΟΣ 7,.}: 25 ΒΩΡΙΣΙ 
2. 250}: Εν ἘΞ Βῆ- 

Ατοβιάδιητιιβ Π]θΒ 7. 1, 32. 
Ατομγίδβ [δοθα. 2, 1, 1Ο; 2. 10. 
Αὐθϑῖδθ ΑἿΠ θη. 2, 3, 2. 
Αὐρϑὰβ ΕἸΘῸΒ 7, 1, 32; 4» 15. τό. 
Αὐρίπαβθ 1, 6, 27. 28. 28. 
ἌΓρν τν Ὁ. 12. 2,2. 7... 3:2» 21: 

5» ΙῚ, 4.2, 17:3 3: 18 56. 9 4:1 56. 9. 

ΠΟ 5: 1.3.» 5. 5.5. σιΊ Δ ΒΩ, 11» 
σΟ Ως; ὁ, ἩΣ 20; 7.1, 28. .28.,.4.4. 
ΣΕ» 40 τὰ 20, ΒΩ; 

ΑΥΘΘῸΒ 4. 1, 27. 
ΑΥ̓ΤΟΟΒΙΖΑΠΟΒῚ Ὶ,. 2. ἡ. Β».1, 28. ἢ;1, 

27. 
τ ἘὙ! ἈΜιδῆν στ ἢ, 38... 2. 8, Δ, 
Αὐϊβίοοϊθβ Αἴπθη. 6, 3, 2. 
Αγιβίοογαίεβ Αἴἤθη. 1, 4; 21; 5»16; 

ὃ. 20... 7. ὩΣ : 
Αὐ]ϑίοαθχηιβ [,δοθα. 4, 2, 9. 
Ατϊβίορθμοβ Αἰἴμθηῃ. 1, 5, 16; 6, 29: 

τὴς 
ΑὐἸβίορθηθϑ ΘΙΟΌΪΙ51, 2, 8. 
ΑὙΙΒΙΟΙΟΟΠτ5 1,Δο6. Ρ. 4. 22. 
Αγϊβίοῃ Βυζαηΐ. 1, 3, 18. 
Αὐιβίορῃομ Αἴμθη. 6, 3, 2. 
Αὐ]βίοίθϊθβ ΑἴΠθη. 2, 2, 18; 2, 2. 46. 
ΑΥ̓ΠΔΡΕΒ ῬαΥβᾶ 1, 3, 12. 
ΑΥ̓ΆΧΘΥΧΘΘ ἢ» 1, 31 Βα. 
Αβθᾶ ό, 5. 11. Αβθϑαΐξ 7, 5. 5, 
ἌΒΙΒ ο. 4. 5. 2. θ.ἘΡ Δ, ΤΕ; 5:. 
ἌΒΗΠΒΕΣ, τὸ 25: 
ΑΒροπᾶϊιβ 4. ὃ, 2809. ΑΒΡϑηαΙὶ 1}). 
Αβίγοομιιβ [ἀσρα. 1,1,21. 
Αβίγγθηθ Πιδ πᾶ 4,1, 41. 

ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ. 

ΑἸΆΓΠΘΙΙΒ 45 2. 11. 
ΑἰΠμομδαδβ ΙΟΥΟΉΪ5 2, 1, 18. 
Αἰμοηδ 2. 3. 3 54. 6, 2, 9 οἵα. 
ἈΤΠΘΠΙΘΗΒΘΕΒ 1, 1, 1 Β6.; 2, 1. ἘΖ: 5. 

: 810). 4. καὶ Βῆ.; Ἢ. 15. ἘΠΕῚ 
18. 88...» 0.Β8-, 2:1; Εὖ πη τὶ 
1 56.; 3, 158.: 4.51 Ἐπ᾿ 

5» 2 56. τό. 4; 4: 18 : 8.18 56. 5» 1» 
1 564 ́: 41 4452... ὋΣ, το ιθΣ 
1 86.: 3.1; 4,20; Ρ»186. 7:1,1; 

ἧς τι: 

Αὐ]1β 3, 4. 3: 5» 5: 7» 1» 34: 
Αὐ]ΟῈ 3. 2. 253 3. 8.10. Αὐἱοπ 85 

3; 3. . 

Αὐϊοθοθβαοθς Ρεῖβᾶ 2, 1, 8. 
Αὐαΐοο]θ5 ΑΥΙΠΘη. 6, 2, 2. 7. 

ΒδΟΟΗΙ [οπρ] τ ΑΡΉγΙ Ρ, 3, 10. 
Βαρδοιιβ Ῥεῦβα 3, 45 12. 
Βαμα αθιτη 2, 4; 11. 
ΒΗ 1, 8, 2 Βη.. 39.2.9 2 ΒΗ» 
Βωοίδγοῆϊ 2, 4, 4. 
Βαοί ό, 4.3. Βωοί 2, 4, 30. 8, 2. 

258.- 4:3. 33 859. 851» 32. 33: 
02. 

Βοοίμιβ [,Δοθ. 1, 4, 2. 
Βγδβιάδβ [μδορά. 2, 3, 1Ο, 
Βγχαμίστη 1,1. 353 3.14. τῇ,, 18: 20. 

2, 2.1. 4,8, 27. -ΒΥΖΘΠΙΙ ἢ, 

(ὐδαάτηθᾶ ", 2, 29: 4.1 84. 6, 3, 955. 46. 
ΟὐΔα 511 2, 1, 12. 
(Δ11ὲ5 ΑἴΠθη. τ, 6, τ. ΗἸρροηίϊεὶ ἢ. 

4. 5» 13. 5» 4. 22. 6, 3, 2 86. 
(Δ11185 1,ἀσρα. 4.1, 15. 
ΟΔΠΠΡιβ 1 ορα. 2, 3, 13. 14. 
ΟΔΠΠΠΡῖι5 Τερθαΐα 6, Ρ», 6. 
ΟΔ]ΠἸογαιδβ [,Δς6ἅ. 1, 6, 1. 
(Δ ΠἸτπθάομ ΑἿΠΘη. 4, 8, 12. 
(Δ ΠἸβῦμθπθ5 ΑἴΠθη. 4, 8, 12. 
(Π]ΠἸβίγαΐτιβ ΑἿΠθη. 2, 4, 27. ΑἸ 6, 

2, 3093 3» 8: 10 86, 
ΟΔ]Π]Πχοπὰβ ΑΙΠθη. 1, 7, 8. 238. 
ΟαἸγάοῃ 4, ό, 1. 14. 
(ὐδιηδγῖηδ 2, 3. 5- 
Οδηποητιβ Αἴμρη, 1, 7, 20. 
Οὐλγαϊ 1,1, 11. 
ΟὐἌγ65 3. 2, 1» 
Οὐατῖα 2, 2, 12. 
ΟαΥ ΠΔρΊ ΠΙΘηΒ65 1,1, 37: 8» 21. 2, 

3: 5: 
Οδγα ὅ, 5, 25. ἤ.1.» 28. 
(ὐδβίο!ιιβ 1, 4, 3. 
(απ 2, 3, 5. 
(δι 4,1, 20. 
ΟὀΌτοπ 3, 1, 17. 
(ὐδάγεδα 2,1, 15. 
(εἶθ 7, 1, 20. 21. 
ΟεἸτιβα 4, 7. 7. 
Οὐποῦγο 4. ἃ» 1. ὅ, 5, 81. ἤς 4. Β΄. 



ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ. 

Οδ08 5, 4. 61. 
ΟΔΡΒΔ]]θηΐα 6, 2, 31. 32. 
ΟδρΡμιβοάοίιβ Αἴῃθη. 2, 1, τό. ΑἹ. 6, 

ν ὍΣ Ὑν ἢ). 3. 
ΟΡ Ββορμοη ΑἰΠοη. 2, 4. 26. 
ΟΡ ἶβαβ ἢ, Αἰοο 2, 4,19. Βοωοίϊ 

4. 3. τό, 
Οὐὀγδιηῖοιβ Αὐοιιβ 2, 4, 22. 
ΟΘΓΑ ΠΟ 5 (ΔΥΌ 1, 4, 8. 2,1, 18. 
Οογ68 6, 5, 6. 
ΟἸΠΑΌτϊαβ ΑἴΠθη. 5,1, 10 84ᾳ.; 4,061. 

ἤν 2, 50. 1,1. 28. 
ΟἸΦσ Ιθοβ ΑΓΠθη. 2, 3; 2. 
ΟΠ Σ]α5 (ΟΠ γ1145) [ἀσρα. 2, 32, το. 
ΟἸὨΒφυοη [μΔς6α. 2, 4, 32. 
πρΙδούου 1. 2,2. 32.2,1. 4, 8, 28. 

ΟΠ α]οθάοῃϊα 1,1. 22. 
ΟΠαγοβ Αἴμθη. ἢ, 2, 18. 20; 4,1 86. 
ΟἸ 1ς6165 ΑἴΠθη. 2, 3, 2. 
ΟἸΑΥμ465 ΑἰΠ θη. 2, 4, 10. 
ΟΠάτοη ΓΘ Δι 5, 4, 2. 
ΟΠ ΤΌριιβ ΕἼ]θιιβ 7, 4. 15. 
ΟΠ ΒΟ Θβ118 ΤἬΓΔΟΙΣΒ 1, 5, 17. 3, 2» 

8564. 4; 2,6; 8,40. ΟΠ ΘΙ ΒΟ βιίδ 
ἘΠ ΘΕ ΤΟ. 2. 2..8 

ΟἸοη [μΔοθα. 7, 4, 23. 
ΟΠ Β τ. 1.22: ὁ, 12.. 5,1,1, ΘΟ 2, 

1,1 86. 
ΟἸγοιοη Αἰἤθη. 2, 3, 2. 
ΟἸΓΎΒΟΡΟΙΪΙΒΊΙ, 1, 22: 23, 12. 
ΟἸπδάοῃ [,Δο6α. 23, 23, 4 56. 
ΟἸ55: 485 ϑὄγσδο. 7, 1, 28. 
ΟἸΓΒΘΓΟΙ 5, 4, 37. 47. 55. 59. 6; 4, 5. 
πῆρ τ, 2. ἧς 
ΟἸδάδιβ 7. 4, 29. 
ΟἸΑΖΟΠΙΘΗΞΟ 1; 1, 10. 11. ᾧ» 1, 31. 
ΟἸδαΠοΥ Θ᾽ σγο 5 7, 1, 45. 
ΟἸΘΑγοΠ 5 [δορᾶ. 1, 1, 25; 3» 15. 
ΟἸΘα5 [,δορᾶ. 5, 4. 20. 
ΟἸεοοττιβ ΑΠθη. 2, 4, 20 56. 
ΟἸδοτη γοΐτιβ [,ἀορα. 5, 4» 14. τύ. 50. 
5. ὅς αοτν ἅ: 28η, 

ΟἸδοιηθάθβ Αἴἤθη. 2, 3, 2. 
ΟἸδοΙδο 7, 5. 18- 
ΟἸΘο νυ ι5 [δορα. 5, 4, 25. 6, 4, 14. 
ΟἸοορῃοπ ΑἴΠΘη. 1, 7» 25. 
ΟἸΘοβύμομοβ [,δορᾶ. 2, 2, 1Ο. 
ΟἸεοβίγαϊιβ ΑΥὙρίνιιβ 1, 23, 12. 
ΟἸΙρθηοβ Δοδηςητι5 5, 2, 12. 
ΟἸΙΠουηδοῆτι5 [μΔο6. 2, 32, 1Ο. 
ΟἸΙ6165 ΟΟυ!πίἢππι5 6, 5. 327. 
ΟἸΙΓΟΥῚΙ 5, 4, 36 54. 
(ΠΠ6115᾽ 4..3.» 1253: 8..22: 
ΟὐοΥ] δ 4, 1, 16. 
Οαταίΐαδααβ Βοροῦμβ 1, 3, 15. 21. 22. 
ΟΟΙοΙδ 3, 1, 13. τό. 
ΟΟΙΟΡΏΟΗ 1, 2, 4. ΟΙΟΡΒΟΠΙ 10. 
ΟΠ] γίθη815, ν. ΤΉ γΑΒυ θΌ]115. 
Οὐοποη Αἴπμεη. 1, 4; το; 5, τό. 18; 6, 

Ἐπ ΠΣ Ἐν, 2.2, 28 ἢ. 4, 8, 1:86. 
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ΟὐΟΥΟΥΓΆ 5, 4.04. 6, 2, 484. Οὐοτογ- 
ΤΌ 10. 8 56. 

(ΟΟΟΥ̓ΘΒΒΙΙΒ 1, 2, ἢ. 
ΟοΥηΐῃυ 4, 4.9 6.ὄ 1484; 5,1; 8,15. 
5»1,34. 36. ύό, 5, 13. 49. » 4,4 Β6. 
(ΟΣ ΠΙΠ]] 2,1, 32 86.; 4» 30. 2,2, 
25: 8» 17: 4» 2, 14: 3, 15; 4: 
5.4. 5. 3.27. 6, 4, 18; 5, 52. ἢ, 
Ἰν .. τι 5 54., Ὁ ΒΩ. 

(ὐΟτοΠθἃ 4, 2, τύ. 
(τ Ρ ΒΒ υΠη 1, 2, 18. 
ΟΥδηϊυ τη 4, 4; 4. 
ΟΥ̓ΔΠΠΟΗΪ 4, 2: 2. 
Οταϊεθιρριδβ [μᾶ6. 1,1, 22; 5» 1. 
Οτοτηδβία 4, 8, 27. 
Οτούθαβοβ 4,.2, τό; ἡ, 6..ὄ 7,,.8. 10, 
ΟΥ̓ΘΉΒΊοΝ. ὡς, Ἐς ἀῶ δ..»4 Σὅ, Δὲ, 

4: 8. 
ΟΥπίρρυβ ὅγσδο. 6, 2, 436. 
ΟΥδ8 Αἴμθη. 2, 3, 2. 24--56; 4, 8. 

10. 
δ ὩΣ ΓΤ ΠΘΒΒΆ]18 2, 3, 1. 
ΟΥΟΤΩΤΊΥΟΗ 4; 4. 13; 5» 19. 
ΟὐΟΙηΠ5 ἢ, 4. 20. 21 86. 
Οτομίτη 7, 4, 14. 
Ογάοῃ Βυζαηΐ. 1, 3, 18. 
ΟὙΠΠΘΩθ 3. 2, 27. 30, ἢ. 4, Σ0, 
Οὐἱοῖ 5; 5.1. 
Ογπιθ 2. 4. 27. 
ΟΥμοβοθρῃδ]8 5. 4,15. 6, 4: 5. 
Ογὐργὰβ 5.» 1, 10. 21. 
ΟΥΓῸΒ ΤΩΙΠΟΙ 1, 4.2.5: 5,2. Ωὲ .2,.0.8ς 

ΤΟ ΤΕΣ τανῖπ, πὶ 
Ογίμοτα 4, 8, 8. Βορὶο Ογίμουῖα 7. 
ΟΥΖΙοΙΙΒ 1, 1, 11. 14. 16 βᾳ. ΟΥ̓ΖΙΠΘΩΙ 

1: το τῷ 26. 

Ἀαρίηδ τ, 2, 9. 2, 1. 8. Ῥουίθοια 
1}. 

ΤλΑΒΟΥ]ΘυτΩ 3, 4: 13. 4» 1, 15. 
ΤρΟΟΙΘΆ 1, ᾿, 32 Βῆ.3.3. 14.) .3, 28. 

2, 2: 1: 3; 3. 

ΠΘΙρΡΠΙ ΠΙΠ 1, 5, 15. 
Τ)6]ρῃοη ῬΉ]Ιαβ1π15 5. 3, 22. 
Τ)επηθοποϑίπιβ ΔΙ. Ρ, 1. το. 26. 
Τετηδγαῖιιβ [μδς6α, 2,1, 6. 
Το Δ ἢ τι8 ὥὄὔὙτας. 1,1, 20. 
1) επηοβίγαϊιιβ ΑΙΠρη. 6, 2, 2. 
Ποιηοίθ]ο8 [μο64, 7,1, 22. 
Το ΠἸΟΌΙΟΗ 7; 4: 4. 
Το γᾶ8 οδϑίθι] τὴ 7, 1. 22. 
ΠογΟυ ] ᾶα8 [Δορα. 3, 1, 8. 9. τό 

Β6.: “ὦν τῷ δ 5 ἀν ἃ. Ὁ.» Δ. 1 τ: 
8. 3.86, : 

ΤοΥαΔ5 5» 2» 38 Βη.; 2,1 Β6, 
Πῖδηδ 4.2.20. 0,599. 7»1», 34. Αδίγ- 

ΓΙΘΠΘ 4,1,41. ἘΡΒδβία 1, 2,6. 3, 
5,18, ΠΘῸΘΟΡΏΓΥΘΠΘ2,2,19. Μυ- 
ΠΥΟΉΪα 2. 4:11. 

Πιρτηᾶ ἴῃ ῬΊΓδΘΘΟ 5,1, 21. 
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Πίποη [,Δ66ἅ. 5, 4. 32. 6, 4: 14. 
ΠΊΟΟ]65 2, 3. 2. 
Πιοιηθάοῃ ΑἴΠθη.1, 5» 16; 6, 22.290: 
2 16. 

Βιοη Αἴ 6. 4; 8, 12. 
ΤΟΥ 5115 ΟΎΤΔΟ. Π]Δ]ΟΥ 2, 29 24; 3,8. 

0:21: 4052. 7.1, 3ῶ0. 22. 
ΠΙοηγβῖ5 ΟΎΤΔΟ. ΤΪΠΟΥ 7. 4. 12. 
ΠΙοπγβῖὰβ ΑἿΠθη. Ρ, 1, 26. 
Πιορ 65 [μἀς66. 23, 3» 3. 
Πιοβουτὶ 6, 5, 6. 
ΤΠ θ᾽ ΑἸΠΟΠΟῚ, 3; Ε3. ΠΡ 25: 
ΠΙΡὨγ 45 [μςο6α, 4, 8, 21 56. 
ΠΟΪΟΡΘ8 6. 1, 7. 
Τουΐϊθιιβ ἈΠΟ ΙΒ 1,1, 4: 5.10. 
ΤοΟΓΟΙΠΘῸΒ 1, 23, 12. 
Ῥτάσοη ΡΒ]]ΘΗ. 3, 2: Ε1. 
Θυδοοηί465 Αἴπθη. 2, 2, 2. 

Ἐςαϊοι5 [,δο6ᾶ. 4, 8, 20 54. 
ἘΠΟΗ 1,5:15- δά. δῃηποί. 
Ἐ]εοιιΒ 2, 1, 20. 
ἘΠΕ: ον σι Ἔν ῆ, 2; 6: 10: 2: 2.: 
Ἐ το 25.) δ᾽ Ἐπ: 2. δ ἢ 
ΤΣ θη τ δ. 1.18: 

ἘΠΘΌΒΙΒ. Ως, 4.88 24.:28. 20. 7..55 15. 
Ἐ]ΘυΙΒ1 1] 2, 4: 90. 

ἘΠΘΟΪΠΘΓδΟ Ρ. 491. 14. 
ΕΠ] πηΪὰ 5.» 2, 238. 
ἘΠΕ 552.» 25. ὁ; 2. 8. 
ΕἸγπηϊα Ατοδαϊδ 6, 5: 12. 
ἘΠαΙα5 [,Δορα. 2, 3,1. 
ἘΉΥΔ]1τ18 2, 4, 17. 
ἘΡδιη]ΠΟΠ887,1,41: 4.4056.: 5» 2 86. 
ἜΠΡΟΠΙΙ 7, 2.22. 32. 20.3.8. 3- 
Τρογαΐτιϑ [μο6α. 2,2, 1Ο. 
Ἐρθύχῃ 2, 2. 30. 
ἘΠ ΡΠΘΕΙΒ. 1; 2, ὅν ΡΒ. τὰ. 0.2. .1Ὑ1: 4. 
7 τὸ Ὁ: ἢ. ΠΡΠΘΒΙ τ: 2 υπο: 
5»12.15. Βερὶο Ερἢδβία 2,2, 14. 

Ἐριογαϊάαβ [μδο66. 4, 2, 2. 5. 4.30. 
ἘΡΙαδυσαβ 6, 2, 3. 7:1, 18. 25. Ερ1- 
δα 4, 2, τό. 

ἘΡΙάοοιιΒ 1,1, 20. 
ἘΡΙΙοΙα 4, 2,14; 4,18. 
ἘρΡΙ ΔΑ] 5, 2, 20. 30. 

865 25. 
Ἐπαδπί ο ΑἿπ τ. Ἐ, τὸ 5. 6. 20:79 2. 
Ἐχαβιβίσαϊιιβ ΑΥΠΘη. 2, 3, 2. 
Ἐυγαϊοβίμθηθθ ΑἴΠρη. 2, 3, 2. 
Εγγίγῶ 5» 4» 40. 
Ἐϊθοπουβ [,Δο6α..1,1,22; 6, 26. 25 56. 

5.1. δ δεῖν Ὁ θὲς ἐδ. 1, Ὁ Βα: 
ἘΣ γτηοο 1688 [,ἀοοἅ. 5, 4.22.32. 6,5,232. 
ἘπαρΌγαΒ ΟΥΡΥ. 2,1, 29. 4. 8, 24. 5, 
Το. Ἰοὺ .1.,.2,1. 

Ἐια]οοβ ΑἰΠ θη. 4,1, 40. 
ΕΑ ΟΠ ΡΡιιΒ [μδορ. 1, 2,1. 2, 3, 10. 
Εθοθα 2,3, 10. ΕΟΘΘΗΒΘΒ 4, 3, 15. 

6, 88. Ὁ, 8, ἃ. 

Ἐρι 116 η- 

ΙΝΘΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ. 

ΕἙυλοΐαβ ΟὙτθη. 1,2, 1- 
Εο]θα ἔδβίματη 4, 4, 2. 
Ελο]65 ΘΙΟΘΌ].Β 1, 2, 8. 
Ἐλιο] 1465 ΑἿΠ θη. 2,3. 2. 
Ἐὰπποίθιηοη ΑΙΠ6η. 1, 2,1. 
Ἐπ ἀδιηϊαδ85 1,Δο64, Ρ, 2, 24. 
Ἐπαϊοιβ 1Δοθά. 5, 4, 39. ΜΙ. δῃποί. 
δ 2... 

Επτηδομ5 ΑΙΉΘΏ. 1,1, 22. 
Επαπηδίμεβ ΑἿΠθη. 2,3, 2. 
Επουηιβ ΑἴΠΘη. 5.1, 5. 7. 9. 
ΕΡΏΓΟΙ ΘΟ ΟΠ, 7, 1, 44 86. : 2; 11 

5:2. 2. 2ΙΈηΙ 
ἘαγοΐδΒ 5, 4, 28. 6, 5, 27. 30. 
Ἐαγγτηθάοῃ 4; 8, 20. 
Ἐλατυ ρίο!θιηιιβ ΑἴΠθη. 1, 3, 12 56.; 4» 

Το : 7» Τό; 
ἘΠαΓΥΒΙΠΘΠ65 3,11,6. 
Ἐαγυβίμθαϑβ 6, Ρ», 47. 
Ἐαίδρα 6, 5. 12. 20. 
ἘλαϊΏγο]65 1,ἀςρα. 7,1, 32. 
ἘΠ 6811 7.1, 20. 
ΕΧΘητιβ [,8ς6α. 4, 2, 5. 
ἘΧΑΥΟΠ5 [,δοθά. 2, 3, 1Ο. 

(ὐδ]αχι οσιιβ 1 δορά. 2, 5» 1. 
Οὐδιαθυθατη 3,1, 6. 
Οὐδυγθιπη 1, 4, 22. 
(σε18 2: 2. Εἰ. 
(βΙδπου 8. θυᾶπου [,δορά. 7,1, 25- 
(ὐογαϑίιιβ (ὑδγοοβῦιιβ 3, 4, 4. 5» 4.061. 
ΟοΥρὶβ 3. 1. 18:10. 
(ὑποβὶβ ὥὄυσδς. 1,1, 29. 
(οηρΎ 5 Εἰγοίγ. 4, 1, 6. 
Αοταϊθυτη 1, 4,1. 
(ογρίοη ΕΘΙΓ. 2, τ, 6. 
(ΟΥρΌΡΔΒ [,Δο64, 5.1, 5 86. 
Οὐδθοὶ ἴῃ Θχθιοϊτιι ΟΥΤῚ ΤΩΪΠΟΙΒ 2, 

ἀξ: 
ΑΥΥΠΘΙΙΠῚ 3.1, 6. 
ΟΥἹΒ [,Δοθ6α. 4. 3» 21. 22. 
Ογιῃθυτη 1,.4»11. 6, 5, 32. 

Ηδρποη ΑἰΠβη. 2, 2,10. 
Ἠα]ῶ 2, 4,34. 
Ηδ]Ἰαγῦιιβ 3, 5. 17. 
ἨΔΙΘη865 4, 2, τό. 

ὅλας 
Ηδ]ροάοῃ ΑἸΠΘΠδιτπ 2, 4, 80. 
Η Δ] 1βαυπᾶ 4,11,6. 
Ηδιηαχιτιιβ 3,1, 12.160. 
ΗδΠΗΪθΑ] 1,1, 37. 
Ἠ Ι]ΊΘΟΠ ΤΠΟΠ8 4, 3, 18. 
ΗδεΙϊχαβ Μεραγ. 1, 3,18.21. 
ΗΙ]ΙΘΒΡΟΠΙΙ 3, 4,11 564. 4, 3, 17. 
Ηο]οβροπίυβ 1,.Ἐ 2,: ἃ. 1, τὸ δ 

ὅ, ρόδες 

5... 
Ηδ]οβ [μΔοοη. 6, 5, 32. 
Ηεϊοίεβ 1, 2, 18. 3, 3, 6 Βα. 6, 5,28. 

"ἢ δὲ ἃ. 



ΙΝΘΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ. 

Ἠδγδοϊθα ΤΥΎΔΟΏΠΙηΪΔ 1, 2, 18. 6,4, 27. 
Ηδοτδοϊθοῖϑο 3, 5.6. 6, 4:0. 27; 5» 23. 

Ἡυδοϊθυχῃ “ρΊης 5,1. το. ΟΠαδ]ςοβα. 
1.8». ὙΠ ΠΘρθδτ. 6:4; ἡ: 

Ηδυδο] 165 ὥὄυσδαςσ. 1, 2, 8. 
Ἠοῖδᾶ 3,2.30: 3.1. Ηρ γθθΘΏΒ68 6, 

5»11.22. Ηεγϑῦμῃ ΟὐοΥ ΠΙἢ. 4, 5» 
Βνη. ἘΠῚ μα. Ὑ, 2, ἘΞη: 

ΕΠ ΟΥΟΙΪΘΕ 2. 3.3. 6, 5, 6: 4, ἡ. 
ΒεορρΙα5 [Δορα. 3, 4, 6. 20. 

ἘΓΉΝ.: 2,8; 4,ιιρια Β. ΕΙΣ 
Ηογιηϊοη 6, 2,3. ΗδΥΠΟΠΘΠΒ65 4; 
δ᾽ .γ...2. 2: 

Ἡειτηοογαΐθβ ΘΎΓΔΟ. 1,1, 27; 3» 12. 
Ἠεγτηορθηοβ Αΐἴμθη. 4, 8, 12. 
Ηογηοη Μεράγ. 1, ύ, 22. 
Ἠεγοάδβ ϑυγας. 2, 491. 
Ἠ!]ΘΥΔΙηΘη65 ῬΕΥβἃ 2, 1,0. 
ΗἸογὰχ [μδορά. 5,1, 2 54. 
Ηΐεγοη ΑΙΠθη. 2,23,2. [,μἀς6ά. 6, 4, 9. 
ΗἸΠΠΘΙᾺ 1,1, 27. 
ΗΊΡΡδῖιβ ϑδμλτι8 1, 6, 20. 
ΗἩΙΡρΐδ5 ΕἸθυβ 7, 4» 15. 
ΗἱἹρροογαίεβ [,δοθα. 1,1, 22; 3. 6 56. 
ΗἸρΡΡοἀδπηθιιμη ουτιΠη 2, 4, 11. 
Η!ρροάδτχητιιβ ϑἸογοη. 7,1; 45. 
ΗἸΡΡοΪοομι5 Αἰἤθη. 2, 2, 2. 
ΗἸΡΡοτηδομιβ ΑΙΠ θη. 2, 4, 19. 
Η!ρΡροη ὅγυγζαδο. 1, 2, 8. 
Η!ρροηΐοιιβ Αἴμβη, 6, 2, 2. 
ΒΕ ἢ, 2, 13. 

Ἠ!ΒΕΠ]ΘΘΘη865 2, 2, 23. 
Ηγαδτιηρο!!ίς 6, 4, 27. 
Ἡγραΐίεβ ΤὨΘΌ. 7, 23, 7. 
Ηνραίοσογιιβ ΤἌΠΔΡΥ. 5, 4, 40. 
ΗγΥροθυτηθηθ5 [μΔ666, 6, 2, 25. 

4.1, 

ΡΗ]1ὰ- 

Ψἀβοη ῬΠΘΓΘΘΙΙΒ 6,1, 4; 4, 20 86. 
1ΌΘΓΘΒ ἡ. 1, 20. 
ΤΟΒτἢγ5 ριοη,. 6, 2, 21. 
7168 1,1; 28. 
Ιάφὺβ 1,Δορά. 4,1, 30. 
ΠΆΓΟμιιΒ [Δ664. 2, 3, 1ΙΟ. 
ΠΙῸΠῚ 1,1, 4. 
ΠΠΊΘΏ565 3,1, τύ: 
ΤΠΠΉΤΤΙΒ 4: ὃ, 15: Ἐν 1, Ὡ1. 
ΤΘΗΘΒ ἢ, 4: 11...4.,.3. 17. 
ΤΟΒΙᾺ 3, 2.,14. 8:1. 28. 
ΙοΠΙοδΘ αὐ) 68 2, 2, 12. 
ΤρΡΒϊογαΐεβ ΑἴΠθῃ. 4, 4,9.15; 5»1486.; 

5, 5. Β6Ὶ Σ πν  Δ8.Π Ὁ ΡΆ,.15.56.:; 
8»83 4:15 59 40 Β6.- 

ΙΒΆποΥ [,Δ664. 2,23, 1Ο. 
᾿βαγομι5 1,δορά. 2, 3, ΤΟ. 
ἸβοΒο δι 6, 5, 24 84. 
ἸΒΙ.5. 2, 3, 1ο. 
᾿ΒΙηθηΪ8 3, 591. 
᾿ΒΠτηϊὰ 4, 5.1. 
Ἰβιμτηιβ (οὐ. 4, 5,1; 8,8. ΤῊτα- 

ΟἷὉΒ 3,2, 10. ῬΔ]]ΘΠ68 ἢ", 2; 15. 

Ἐτδν,. 28: Βῆ. 
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δαρρίίου ΟἸΥΠΙρίτι8 3, 2, 22. 26. 4, ἢ, 

2. 7» 4: 35. 

ΤΑθοίοθβ [οθά. 1,2, 18. 
[μΔοΘαφοιηοη, ν. ϑραγία. 
ΤΠ ΔΟΘαΦΟΙΠΟΠΪ 1,1, 7 οὗ ραββίτη. 
Τμλοοηΐοᾶ 7,1, 25. 28. 20. 
[μλοταῖθβ 1664, 2, 4, 32. 
ἐορα πρῶμ πῶ, "Ἐ5.." 4. Ὑ, 88. Ὁ. 

1ατῖβα ργρίϊα, 1 ΑΥβοοὶ 3,1, 7, τύ. 
ΤΏ Β8Ά1188 6, 4,33. [1ΥΙΒθοὶ 2, 3, 4. 
4: 3: 8: 

1, Αυῖδυιβ 3. 2; 23. 
1, ἈΒΙΟη 3, 2, 380. 7, 4,12. [δίοηὶ! 

Ἵ. 2; τὸ: 

᾿μβομεθαπη 4» 4.» 7: 17: 5» Π 56: 

αἴ, 20. 
ΤΠ Π]Π18 4, 8,15. 5.1,»921. 
Ι͂βὸπ ΑἸΒοπ, 1,5.16; 6, τό. 7,1, 38. 

48. [Δοθα. 2,3,10. ΑΙΔΙΏΪ 15 2, 
3: 39. 

Ιμβοηδ!δθ8 ΤΉΘΌ. 5, 2, 25 864.; 4, 7» 
ΤΌ. 
ΕΣ ΤᾺ Αἴδθη. 5, 1, 26. 
ΓΙΘΟΠΈΪΏΙ 2, 3, 5. 
1, οίγοβι 68 3, 3, 1 86. 
ΠρΡθαΐδβ 3, 2, 25. " ΠΣ ΤῊΝ 
ΠΟ ΒΌΘΒ Τὰς τ 3 ὁ; δ: 2 27} ἃ. 5, 

55: 
ἀπειεϊον Ὁ, 2. 285...30... 4 2: τό: 
Τ δύ 48 6, 2, 3: 26. 
ΤΟ ΟΟΙΟΡΒΙα65 ΑἴΠθη. 1, 4, 21. 
ΤΙΒΌΟΟΡΠΥΥΒ 2. 2» τὸ: 4.8. τὴ- 
Τιβαοίτα 6, 4: 4. 
Το γα 0, 5. 24. 
ΓῸγ8 [μΔςρᾶ. 2, 4, 28. 
ΤλοΠδ5 [ἀςρα. 5, 2, 21. 
Ποῦ Οραπῇὶ 5, 5, 384. Εἰ ΟΖο]θ 

4: 2: 17; 3:15. 22. 
ΤΟΤΕ Ἀν δς 8,.1 45. 2,5 :ὶ 
Τγοφοῖμιι5 Αὐπμθη. 6. 3, 2. 
Τγοδυῖιι5 [δορα. 2, 3, 1ΙΟ. 
1γοοῦσα, χὶ 1. 5. 2... 37] 
1 γεϊβοιβ ΑΓΠΘΗ. 1, 7, 13. 
Πγοοτηθᾶθβ Μαμῃίϊη. 7, 1, 23 84.; 4; 

2 86. 
τς ΕΣ ῬΠΟΓδοΙΙΒ 2,3, 4. 
ΤΠ γοῦγρτιβ [μἀς64. 1,2, 18. 
ΓΠΥΒΆΠΟΟΥ 1Δοθα. 1, 591 56.; 6,1 86. 

2, τ, ὅ Βᾶ.; 2. ἃ δα} Ἐν ΙΕ: 4. 
28 86..-3,3, δ» ἈΞ 8. ἡ Ἐπ} 9 ἘΠ ΟΒ6. 
ΓΒ Πα Υ ΘΙΟΥΟΗ. 7» 1» 45. 
ΤΠ, γ81ὰ5 Απθη. 1, ύ, 20. 
ΓΠγβιτηδοθτ8 Αἴπρη. 2, 4: 8. 2ύ. 
ἔγϑῖρρὰβ [μδορ6α. 2, 2, 20 864: 

Μδοράοῃδβ 5, 2, 12. 40. 
ΝΜ ΔΟΒΠΟΙΙΒ, 5: 2,12. 15. 48. Ὁ, 19 ὙΙ. 
Μδοραοηϊοιβ ΘΧθυοϊ 8 5, 2, 42. 
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Μαοϊβίιβ 3, 2, 30. 
Μααγίῃυϑβ 1,1, 3. 
απο 8. 2; 1.4. 173 4,12. 21.. 4, 

δ; «1: 
Μα]δα ρσοηλ. [6 0η.1, 2, 18. Μα]θαίΙβ 

6, 5, 24. 
Μα]θα ρύόμη. [2680] 1, 6, 26. 
Μδηϊα [)αγάδη. 2, 1; 1Ο 86: 
Μαπίϊπθᾶ 4, 5. 18. 5» 2» 2 84. 6, 5, 

1Ι5- 7. 85 7 86: 
ΜδηηθθΏ868 23, 2, 21. 4; 2, 12; 4» 

τὴ δ 184. Βατῶ, αὐδάν θ. 4: 19: 

5: 3: 7» 4.838: 5-»1-. 
Μδηίηϊοθ 6, 5; 15. 17. 
Μαηθίμθιβ ΑἴΠΘη. Γ.1, 1Ο; 3: 12. 
Μαγδοὶ 6,1, 7. 
Μαδυρδηθηβ68 2, 2, 25. 30. 

ΟΣ ποτε τ Δ: 
Μδεᾶάβᾶ 7, 1, 28. 20. 
Μαεαὶ 1, 2, 19. 
Μεάοοιβ 4, 8, 26. 
Μεραθαΐθβ Ρεῦβᾶ 4,1, 28. 
Μερδιορομίφ 7, 5» 5- 
ΜΙΘΡΆΓΑ 1.1... 50: 2;14...2. 45:1. 

138. 5» 4» 55. 58. 
ΜερΊΠῸΒ5 [μΔςρά. 5, 4; 6. 
Μεοϊδπῖρριιβ ἈΠποάϊαϑ 6, 2,25. 
Μεϊαποραβ ΑτΠθη. 6, 3, 2. 
Μεϊδμπίμῖαβ ΑἸΠρη. 2, 3. 46. 
Μεϊεῖαβ Αἴμθη. 2, 4; 326. 
Με θηΒ6Β. 3. 5.».6.. 4..2:12. Ὁ, ὅ:Σ 28. 
ΛΠ ΘΠ 2: 5. 5: 0: 
ΜδεΙοριαβ Αἰπθη. 2, 3, 2. 
Μείομ 60. 5, 4; 2 84. 
ΜδεΙὰβ 4, 8, 7. 
Μαεπμδπᾶου Αἴμρθη. 1,2,106. 2,1,106.26. 
Μομπδβοῦβ [,δο6ά. 4, 2, 8 
ΜδηθοΙθ5 Αἴμδη. Ὁ, 7, 238.- 
Μεπβογαίθβ ὄΎΤδΟ. 1,1, 20. 
Μεποη ΤΠ Π6Βρ. 5» 4. 55- 
ΜΌΒΒ6Π6 5, 2:.3.. 7.1:..2:86: 
Μοββθη ὁ; κι» 38,.} Ζ5::.4.. 27.3, ΕΣ. ΕΣ 
ΜοΙυταπᾶ “Ἑ212.: ΟΕ, 5.71. τἦ9 8, 

29. Μείμυιηηδι 1, 6, 13. 14. 
ΜΙΑΙΪαΒ Ἰ)αγάδη. 3,1, 14 84. 
Μιρσάοῃ [μΔς6ἅ. 2, 4; 20. 
ΜΊ1651 1, 6, 8. 
Μ1Πθέα5.1. α ϑε  α, δ ἀφ δι σεῦι 
ΜιΙπαδγὰβ 1 Δοθα, 1,1, 4.11. 14 86. 
ΜΜμοδνα 1.1...4:;.8.19.6. οὐ ϑ εξ 48. 

22. ν. ΑΙ68. 
Μιβρο]αΙ 8 [ἀορα. 2, 2, το. 
Μιχθιβ Ραῦβᾶ 2, 1, ὃ. 
Μιχοραΐοβ Ρευϑᾶ 1, 3, 12. 
ΜμδβΙρραβ [μΔς66, 6, 2, 4 84. 15. 
Μπδβ]οοτΒ Αἰ θη. 2, 3, 2. 
ΜποΒΙΠΙ465 ΑΙΠΘη 2, 3, 2. 
ΒΙΝΣΕΜΑ 2, 4.11. θιαπὰα Μυμηγο ὶα 

ἅς τ, 

4; 4: 

10. 
Μυτὶπᾶ 4.1, 6, 

ΙΝΘΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ. 

Μύυβοοη ὥὔὙΤδσ. 1,1;{ 29. 
ἍΜ γεὶ. 23.1.13... 724. 
Μγάϊομα 1, 6, 16. 26. 2, 2, 5. 4, 8, 

28. Μυθ]οηδὶ 10.; 1, 6, 22. 

Ναυδοϊατῃ 4; 2, 8 56. 
Ναυραίεθβ [μορα. 4, 2, 6 
Νδιο]οβ [μᾶς6α. 7,1, 41. 
ΝΌο 465 [μἀσ6α. 2, 4, 36. 
Νααρδεοίαβ 4, 6, 14. 
Νδυρ!ῖα 4, 7: 6. 
ΝΕΔΠΘΥΘΏΒ6Β 2,1, τύ. 

Νοιηβθᾶ 4, 2, 14; 7» 38. Ἴ» 2. 5: 5»ὕ- 
Ναρίιημβ 4, 5» 1. 2. 4: 7. 4- αδδο- 

οΠ8 6, Ρ. 20. 
Νιοογαῖαβ ΑἴΠθη. 2, 2, 39. 
ΝΙοΙαΒ ΑΙΠΘη. 2, 2» 39. 
ΝΙΘΟΙΟΟΠυ5 1Δο6α, 5, 1, 6 84. 25: 

ἡ ει): 
ΝΙΘΟΡΠΒοιηβ ΑἴΠθη. 4, 8, 8. 
Νιοοβίμαϊαβ ΑἴΠΘη. 2, 4, 6. 
Νοίχη ΡΓΌΙη. 1, 2, 4: 11} 5.» 12 Βα. 

Οὐ] [μἀορά. 5, 4. 22. 6, 5, 323. 
Οάδυμ Αἴμθη. 2, 4: 9. 
αἰεί 6, 5». 26. 
Ἑὐπιδαξ 4; 6, 14. 
(ἔπορ Αἰ. 1, 7. 28. ΟὐοΥηΐ, 4. 5. 
θὲ 

ΕΒ 1:,.2, ε8...8,.ὃν ὅι 
Εἴυμ 6, 5, 24 54. 
ΟἸοπίμοιιβ [μἀςρά. 6, 5, 32. 
ΟἸυγὰβ 7, 4. 17 86. 
ΟἸγπιρία 5,2. 26: 4.78] 

ΟἸγιηρίαοα να 10. 
ΤΠΟΏΒ 14. 

ΟἸγτηρ οσπ Πα Ἰουιιτη 7, 4; 28. 
ΟἸγιηρῖτβ ΨΦαρρίΐου, ν. αρρίξεγ. 
ΟἸγπίμυβ 5, 2,12. 27.37; 3.9. ΟἸγη- 
81 5, 2, 13.86.5} 3) ΒΩ." 4. ΤῈ 

τκομτῃ ύό, 5,51. ἡ, 1, ἘΠΡῚ ΒΞ ΒΟ 
Σὲ 

ΟΠΟΠΊ86165 ΑΙΠΘη. 2, 3, 2. [ἀοοᾷ, 2, 
5. 1|6: 

Οποτηδηΐιιβ [,Δο64. 2, 3, 1Ο. 
Ορυμπῇὶ [μοοἱἹ, ν. Ποοτ]. 
Οτομοσηθητιβ Αὐοδαϊδ ὅ, 5, 15 564. 20. 

ΟΥ̓ ουηΘη} 10. 11. Βωούϊδο 3, 5» 
17. 4.53» 15: δνῖς 6.  ΘΘΙΝ 
ΠΠΘΠΪΝ 4..5. 6... 4..2 15 Δ ἘΝ. 
8..45 .Δό.}.6,. 3:8: 

Οτϑυμη Ρ, 4, 56. 
Οτορὰβ 7, 4,1. 
ΟΥ̓ΒΙΡΡῈΒ [μαςρ64. 4, 2, 8. 
Οὐγϑβ τὸχ Ῥαρῃϊαρ,. 4,1, 3 86. 
ΟΖο]ς [μοοἱἱϊ, ν. [ωοοτ]. 

"9.4. 28. 
ΟἸγΙΩΡΙΔΟῸΒ 

Ῥαδοίοϊυβ 4, 4, 22. 
Ῥαραβδο 5.» 4, 5ύ. 
ῬΑ σα Ιη 4,1, 6. 



ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΤΙΙ͂Μ. 

Ῥα]αηαμη ὦ, 5, 9. ΔΙ] ΔηἸΘηΒ68 
» 5» ὅ: 

Ἐδῶ ὁ μὰ ΑΓΠδα, ἣν 1, 1: 
Ῥδηρθθυχα 5, 2; 1ἤ.- 
Ῥαηΐδο]θβ [δορα, 1, 2,1. 
ῬΑρμ]αροηΐα 4,1, 2 86. 
ῬάγΑΪυ8 ΠΑΥΒ 2,1, 28 84.; 2» 3. 
Ῥαγαρὶία Ῥθυβὶβ 451,30. 
ῬΔΕμτη 10, 12. 
ῬΑΥΥ ΑΒ} 6, 1, 28. 
ῬαβιτηδοῃΒ [,Δοθα. 4, 4; 10. 
ῬΡΑΒτ 6115 ΟοΥηἢ, 4, 4; 4. 7. 
ῬΑΒΙΡΡΙ 48 1,Δοθά. 1, 1,32; 3,13. 1ἴ. 
Ῥαϊοβιααβ [δορα. 2, 23, 1Ο. 
Ῥαυβαηΐαβ τοχ [,Δο6α. 2, 2, 7: 4. 20 86. 

3» 5.0 84. 5» 2» 3: 
ῬΘΙΑ 5,2. Τ2. 
ῬΘΙ]ΘὴΘ Δομαῖθ 7, 1, 18: 2, 18. 20; 
18: ἸΤΑΘΟΙΣ 791 85 τῷ Ῥε]16- 
Ὡρηΐοε ΑΟΘπ Ὡς 2: 20... ὁ, ἘΣ 90. ἢ, 
1.15.3. 2,9 2.11 Β6α.; 4: 17- ᾿ 

Ῥ61165 (9) 1μδορα. 4. 3. 22. 
Ῥεοριάαβ ΓΠΘΌ. 7,1, 323 84. 
ῬΡΕΙΟΡΟ 6818 4, 6, 14. ὅ, 2,9; 3,06. 

5.Ὲ, 15} 184. Ῥεϊοβομπδοῖ 1, 
“ἀν Ὁ, 95 ἡ. Πύρρον 7᾽. Ὧ.Ὲ21: 

ΒΕ 4: 5,0. 
Ῥοχοοίθ 5, 1, 28. 
ῬΕΓρΡΆΠΙΙΒ 3,1, ὅ. 
Ῥουοϊθβ ΑἴΠθη. 1,5ν16; 6, 29; 7, 16. 
Ῥευϊηΐπιι5 1,1, 21. ῬΟΓΏΓΠΙ 10. 
ἘΟΥΕΣΘ ὅς, 4: 14. Β;; 4.0 1; 30. 
ῬΠοραταΒ Αἴμθη. 2, 2, 2. 
ῬΠδηϊα5 ΑἰΠθη. 5,1, 26. 
ῬΠδποβύμθηθβ Αΐμθῃ. 1, 5. 18, 
ῬΠαταχ Ε3σ6ο; 2, 2. Ὁ Δ: 5: 6 Ὁ, 

2. 3. ΤΌ. 

8: 383: 
ῬΒΔΡΠΆΡάζΖιιβ Ρεσβᾶ 1,1,06 54.; 2,16; 
τε πῆ ὁ δὲ εἰ βῆ 8, ὃ; 8. Βά 
ἈΡῚ βαΐο. Τὰ α ἀΣ τῷ, Ὰ.Ὑ,1; ἢν 15 
πω... 2.81...8,.1..3. ἄνα: 1 58. 

ῬΏΔΥΠΑΌ4ΖΙ Π]1πι5 4.1, 30 86. 
ῬΠΑΥΒΆ]ὰΒ 6, 4,34. ῬΠΔΓΙΒΔ]1 4, 3; 3. 

ἔξ τ' 2 5ῆ: 
ῬΠθᾶ 2, 2. 20. 
ῬΠογ 4, 8, 7. 
ῬΠοΣδοὶ 2, 3. 4. ὕ, 4. 2:. 
ῬΒιάοη Αἴπρῃ. 2, 3, 2. 
ῬΒΠ]Ιβοιιβ Αγ θητ8 7; 1. 27. 
ῬΏ]]ΟΟΪ65 Αἴμθη. 1, 7.1. 2. 1, 30 Β6. 
ῬΒΠοαϊοαΒ (}) ΑΓΠΘη.Ἵ, 3, 123. 
δ ποὺ 4, 2ὲ τό; ὥς τθ. τ» 2, 9. Ξη.: 

3» 10 8,4. ό, 4, 9; 5»14 84. 7; 
, ἘΞ 2, ΣΡ. Βηι 

ἘΉΠΙΠΙΒ ἐν 2. 13.5. 7..5: ΡΥ Θὲ 2) 2, 
δε πὴ. - 

Ῥμοσεοα Σ, 3.1: 5:11; 6, 52. 
ῬΒΟΟΘΏΒ6Β 3. 5» 3 88. 4. 3.15. ὕ, 

1,1: 2,13 459. 215" 5»9238.-30. 7; 

8: 4' 
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Ῥθισθῖν ἡ, 5,.4.. ὁ; 1. εἰ ἅ,. 8}: 
Ῥμωθιάδβ [μδορᾶ, 5, 2,. 24 84.; 4; 

41 54. 
ῬΒΟΘΏΪΟΒ 23, 491. 
ῬΠΩΠΙΟΒ 4, 8, 7. 
ῬΏγΣΙχα 2, 2, 20, 
Ἐν ρα 4. Ὁ. 1: 
ῬΒΙΠΙὰ 4. 3. 9. 
ῬΏγ]6 2, 4. 2 86. 
ῬΉν]]άα5 ΓΘ. 5. 4» 2. 4 56. 
ΡῬιγϑθιιπὰ 4. 5» 1 86. 
Ῥιτοουᾶ 2; 83,113} 4.184. 4, 8,9. 
ῬΙΒδηοΓ [,δοαα. 3, 4, 29. 4:3. 12 86. 
Ριθαΐθ 7, 4. 28 54. 
ῬΙβιαΒ 5. ΡΙΓΠ]ὰΒ ΑΥὙρίνιβ 7,1, 41. 
Ῥίβοη Αἴμθῃ. 2, 3, 2. 
ῬΏΠΪΑ5, ν. ῬΊβ1α8. 
Ριίγαβ 1,Δορά. 1, ό, 1. 2, 8, το. 
Ῥ]δίθοϑβ Ὁ», 4.14. 48. ὅ,3, Ὁ, 7. ἴ, 432. 

ῬΙαίδοΘΏΒ68 5, 4.10. 6, 2,1. 
ΡΙΙδίο]αβ [δορα. 2, 3, 10. 
ΡΙγῃίουα 1, 4; 12. 
Ῥοάδῃθπηιβ [,μΔο6α. 4, 8, 11. 5, 3, 18. 
ῬΟΙ 5 Τιαοθᾶ. 4, 8. 11. 5, 4. 61. 
ῬοΙγ ηΙδβ 1,Δς6α, 7, 4. 22. 
ῬοΟΙνγδηΐΠ65 (ον! ηιἢ. 2, 5,1. 
ῬοΙ]Υ Ια 65 [ἀορα. 5, 3, 20. 26, 
ῬοΟΙγομαγοβ Αἴ. 2, 2, 2. 
ῬΟΙγΟΒγ πη ιι5 ῬΏΔΓΒΆΙΙτ15 4, 3, 8. 
ῬοΙγάδιηαβ ῬΠΔγβα]τΒ 6,1, 2 84. 
Ῥο]γάοτιιβ ΓΘ ββα] 8 6, 4, 32. 
ῬοΟΙΥΡἤγοη “ΓΘ ββα]ιβ 6, 4, 32 56. 
Ῥο]γίτοριιβ Οοτηίῃ. 6, 5, 11. 
ῬΟΙΥΧΘητΙΒ ΟΥΥΔΟΌΒ, 5, 1, 2ύ, 
Ῥοΐδηη18 ΎΤΔΟΙΙΒ. 1, 1,20. 
ῬρούδΔ 5; 2, 15.302 3» ὕ, 
Ῥοίῃϊδο 5. 4. 51. 
ῬΊΙᾺΒ 2. 3» οἱ 
Ῥγαβῖθθ 7. 2. 2. 
Ῥγακὶίδβ [Δοθά, 4, 4, 72 5» 10. 
ῬΎΘπΘ᾽ δὲ ὃν 17} υδἷν 9. 1: 
Ργοθθηπβ (ΟΥ̓ Π[Π. 4, 8, τι. 
Ῥγοοοβ Ῥμ]]αβῖνβ 5. 2. 1232. 6Ἃ, 5, 58. 

πε τοῖν Τα Βα. 8. τὶ 
ῬΥΟΘΟΠΩΘΒΈΒ 1,1, 18 2,1. 

8.1, 0, 
Ῥγοτηρθίμοιιβ ΠΏ Θββα]τβ 2, 2, 26. 
Ῥγοίμουβ 1,Δς6α. 6, 4, 2. 
Ῥγοϊοιηδοῆαβ ΑΙΠΘη. 1,5» 16; 6,20; 
τς 

ἐ γόφε ΘΥΥΔΟΊΙΒ. 1,3, 12. Τοροαΐοϑ 
» ἢ» 7 

Ῥυρεῖᾶ 1, 2, 2. Ῥγυρθίθηβοβ 1Ὁ. 
Ῥυ]ι8 ΕἼ]1α1Β 7, 4. 16. 26. ῬΥ]Ι 1014, 
ῬυγγΠο]οο 8 ΑΥ̓ΡΊΝΙΙΒΊΙ, 3, 123. 
γιὰ 6, 4, 20. 
Ῥγιμποάογιιβ Αἰμθη. 2, 3,1. 

ἧς ϑ δύ; 

ΗΠΔΙΩΡἢΪα8 [μἀσθα, 1,1,25. 
ἘἈΒΔΙΠΙη65 Ῥεῦβα 2, 4, 12. 
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ΒΒΐυμ 4,.06.14:; 8,11. 
ἘΠΠΟΠΙΙΗ 1..1,,2 1:8. ἄρα Σ δ..4.. 4358, 

50. 5,1... ΠΟΘΙ τ; Ὁ. 18. «4, 8,0. 
ἘΠοθΠ 1,1, 2. 
ΔΙΑ ὩΔΥῚΒ 6, 2, 14. 
ΘΔΙΆΤΩΙΒ 2, 2, 90. 
ΞΟΠ 1: Ὁ, 25. 20: 7.20.ς 2.) 2..6: 

5; Ὁ. 
ΘΔΙΏΪ5 [Δορά, 2,11,1. 
ΘΘΙΠῺΒΊῚ, 4..856.; 5,14.88. 2,112 2: ἃ. 
ΤΠ ΘΗ 1.1. 10; ἢ. Τὼ 3. ΔΒΑ, 

27. δα δηᾶ ΥὙΕΡΊΟ 2, 4. 21. 
ϑαῖγταβ ΑΙΠΘη. 2, 23» 54. 
ΘΟΘΡΒΙΒ 3, 1,15 846. ϑΟΘρ811} 21 586. 
ΘΟΠ].ΠΠΙ 6, 5» 2. 
ΘΟΙΟΠ δὶ 2, 2, 2. 
ΘΟ 5. 2, 24; 4..5.2. 86. 

Ὁ: το 2 7. ἋΣ 2π. 
ΘΘΟΪῈΒ 5.» 4» 40. 
σοραβ ΓΏΘΒβα]υβ 6,1, 19. 
ΘΟΟύΒΒ66Ι 4, 3, 2. 
ΟΟΥΤΙΒ 4, 8.15. ΒΟΥ; 521. 
Θουίμ685 [Δο66, 2, 4, 20. 
ΘΘΙΙΠΙΒ 1,1,37. ΘΠ] 1, 2, 8,10. 
611 818. 2,2, 15. 19. 6,8; 27. 1.» 4. 12. 
ΜΘΙΥΓΙΔ 1,1, 21; 3» 10. 
ϑοβίσβει, σ᾿ τ τὰ. ϑυτο δὧὰ, “Ο 58. 

Ἴ: 8; 2 ἘΠ᾿: 
ΘΘΌ ΘΒ 5. 2... 9..,.4;.8,.5..6, 
ΠΟ το ας 2.75. δ. 55.:. δ, ρος «8: 
ΟΠ 2: Ὁ. 24: 

ΒΊΟΥΟΙ 4,2,14: 4,1,7.14: 5.10. 7.1.»18. 
44.:-. 2. τῆν 2. 1 3)ά. Τῶν ΘΙΟΤΌΠΗ 
4, 2, τὸς: 4.5 8ῆ-ιὉ,3; Ἰδιτιην αν ΖΣ 
ὩΣ, ΕΠ: 1320: 

ΝΙΔῸΒ 4, 4.13; 5» 10. 
ΙΒΥΡΠΒ 2,1, 8. 
ΘΟΟΠ4168 1 ,δο64. 7, 4, 10. 
ϑοογαΐίθβ ΑΙΉΘΗ. 1, 7, 15. 
ΘΌΡΒΟΟΙ65 ΑἴΠθη. 2, 3, 2. 
ΘΟΡΠΗΓΟΠΙΒΟΒ ΑΙΠΉΘΠ.1, 7, 15. 
Θϑοβίγαια8 [,Δο6. 2, 3, 10. 
ϑρατία τ, 6, 32: 2. ἃ, δῷ. 9, ἡ», 

28. ἸΔΟΘαθ ΟΠ 4, 2, 20; .2. 1. 
4..5.12.2 185}. Ὁ,,Δ;, τ 5 1» ΖΔ. νο 
1... 23.24.1} ἢ» 7. ρα [85 3:,3».5 
58. ΠΡ ΊΡΙΣΙ. κ ὙΕΙΣ ΡΟΣ ΣΕ 

Ρρδγίο]τιβ 5, 3. 6. 
ΘΡΠΑρΊΘ 6, 2, 21. 
ΡΒΟαΙ ΑΒ [μΔοθα, 5, 4; 15 84. 223 86. 

Ὁ, 14. 
ΘΡΙ τ] ἀαί6 5. ῬΟΣΒΆ. 2, 4; τοις 45 1» 2. 

20 86. 
Θίαρ 5 ῬΕΙΒΔ 1; 2. 5. 
δ! οαβ Ε]θὶιβ 7, 4» 15. 
ΘΟ ΑΒΙΡΡαΒ [μο6α, 6, 4, 18; 5, 6 54. 26. 
6 510165 Αἴμθη. 6, 2, το. 
ΘΟ ΠΘΠο]αιβ 1 ,Δοθα. 2, 2, 2. 
ταί. 18 ΕἼ]ΘὰΒ 7, 4,15. 31. 
διχαία8β 4, 6, 4. 

ΒΟΙΓΙ 5 

ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ. 

ΒΙσΤοτ Ι Ομ 465 ΑἿΠΘη. 6, 2, 2. 
Βίσαῦῃαβ Ρογβα 4, 8, 17 56. 
ΟΥΓΘΟΒΩ 15.159 20. 511: ὁ», εν α, 

1. 22.. ΘΥΓΔΟΊΒΕΠΙ 1, Ὁ, δι οΟ Βη: 
27 18.56:5 Ζὲ δι 2. 3 θυ ηι 

'Τάπαρτα 5; 4:49. ᾿ΓΔΠΔΡΤΘΟΙ 1Ὁ. 
Τοροᾶ 2, 5» 7.28. .8.1.22: 4,55. 

599. 15.84.. 7»4-.80:; 5» ἢ. 14. Το- 

Θθαΐξο 4, 2; 18. ύ;: 4,. τ. ὦ 9 84. 
η.4.506:; 5.585. ΤΕΡΘΔΙΠΝτΟ ΠΤ 0- 

Τοϊουΐαβ 1,866. 4, 4.10; 8,11. 223 86. 

591» 2 86. 2,37: 3 8 54: 
ΓΘΙΏΠ18 4, 8, 5. 
Τοπθᾶ 4; 4: 19. 
Τοποάυβ 5.1, 6. Τθηθα! 7. 
'θοβ δηποῖ. 84 1, 5» 5. 
ΤΟ ΓΔ ηΪα 2,1, 6. 
ΓΔ] Αμη88 7; 4. 26. 
“ΓΙ ΠΔΙ ΠΟ ]8 2,1, 12. 
ΓΠΑΘΌΒ 1, , 12. 32; 4, ὃ. ἢ. ἘΠῚ 
ῬΠΘθδ 2,.4:1 8ῃ- 5. ΩΣ πὰ Ρυ5-: 

4.109. ὁ,.3,1; .7.. Δ: 841 «ΠΟ μ5πὶ 

2, 2,19. 3. 2.3:7 5: ΠΉΡ Ν 
16 54.: 5» 10, 5. 1. 32,86.3. 5: 5. ΒΗ ΝΣ 
4.2. ὁ. 1,1: 2:1: 85 ἘΠ ἘΠ 
2 84. 5»22 86α.. 7»1»15 86. 2,5: 

3. 4. Β6.; 4.188. 
ΤΠΘΡ65. σΔΙΩΡῈΒ 4:1,41. 
ΓΙ Ἰβίορθηθ5 ΘΥΥΔΟΆΒ. 3,1» 2. 
ΤΠΘορθπ65. Δίποη: τὸ 5: 15... ὃ. 5: δι 
'ΓΠΘορηῖθ ΑΙΠΘΗ. 2, 2; 2. 
ΓΤ ΠΘΟρΡοιηριιβ ΜΙ] 6βΙὰΒ 2, 1, 30. 
ΤΠΘΓΔΊΘΠ65 ΑἴΠΘη. 1,1; 12.22; 6. 325 

ἢ,4. 25 2, πῆς ἌΣ ΗΠ: 
“ΓΠουϊτηδολτι5 [8666. 4, 8, 20. 
ΤΠοΥβάπ ον [μδορᾶ. 4, ὃ, 18 84. 
ΤΉ ΘΒΡΙΘ 5» 4.15. 38. 6,23,5. ΤΠοθρίθη- 

ΒΕΒ 4,2» 20.. 5» 45»42860. Ὁ; 8.1: 5. δα. 
ΤΠΘΒΒΆ11 2, 2. δύ. 6,1, 2. 18Π685- 

Β8]1 2. 3, 4. 4..3» 7 58... ὅτ 3 
ΤΕ γδομιι5 [μἀςοθα, 2, 4, 32. 
ΤΕΙΡτοη [μΔε6α. 5,1,.484. 4, 8, 17 84. 
ΤΉΙΒ08 6, 4, 2. 
ἽΠοτγαχ [μἀς6α. 2,1, 9. 28. 
'ΓΓΠΟΥΙΟΙΒ 1, 2,1. ᾿ 
ΤΉΓΔΟΘΒ 3, 2, ὃι ΤΉγδοοβ ΒΙΓΠΥΗΙ 1, 

3.2. ΤΆ νᾶοοΒ. Οὐ γα 5 πα 
ΤΏγδοῖα 1, 4: 0. 2,2. Ὁ π τὺ 
4.8, 26. Τμτδοϊυτα 1; ἢ. ὩΟ. 

ΤΉ γαβοηαδβ Ε]θιιΒ 7, 4, 15. 
'ΓΆΣΤΑΒΥθα]ιι85 ΘΌΓΙΘΒΙΒ 1, 1, 12; 4; 

984.; 5.11; 6,35; 7.17. 2» 3» 4286. 
4..2 8αᾷ: 3, 5516. ΑἋ, ΒΘ ΖΕΗΙ. 

ΤἬἊγαβυθυτι8 (ΟΠ Θη518 5,1. 20. 
ΤΉ γαβυ θοιιβ ΕἼ]θιιΒ 2, 2, 27 56: 
ΤΆΧΔΒΥΠυΒ ΑΙΏΘΠ. 1, 1, 8. 233..34.3 2, 

1.56.3} 5.23: 2.10; δα τς 2 ΟΝ 
ΤὨγαιδβίμιβ 7» 4» 14. 
ἢ Πν185 5, 4..21᾿ 
ΤὨγΑΙηᾶ ἢ, 2.1; 4,»1. 



ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ. 

“ΗΟ αγοβ ΑἴΠθη. 1,11,1. 
ΤὮΥΓΙΘΏΒΒΒ 6, 2, 37. 
'“ΓΊρΤαη65 Ῥεσβᾶ 4, 8, 21. 
ΤΙ ρΌγαΒ Αἴμθη. 7,1, 32. 38. 
'ΓΙπχοογαΐθϑ ΑἿΉΘη. 1, 7, 3. 
ΤΙπηοογαΐοβ [,ς66, 7,1, 12. 
“Ιοογαΐθβ ἈΠΟαϊ5 2, 5,1. 
'“ΓΙπηοογαΐθβ ΟΎΤΔΟΙ15. 7» 4. 12. 
'“ΓΙΠλο]αιι5 (ὐοΥΓΠϊτ18 3, 5»1, 
᾿ ΓΙ οτηδο μα ΑἰΠ θη. 7,1; 41. 
ΤΙπιοίμοιιβ ΑἿΠθη. 5, 4. 623. 6,2, 2. 
ΤισθάΖιιβ Ρεγϑᾶ 4, 8,12 84. 5» 1,6 86. 
ΤΊβασηθηιβ Αἴἤθη. 3, 3,11. 
ΤΊΒΙΡΠΟΙτΒ “ΠΘββα]β 6, 4,57: 5:1. 
ΤΊΒΒΆΡΠΘΥΠΘΒ ῬοΥβᾶ 1.1.9.21; 2,6.8;: 

ΕἸ ΠΟ 5 ὙΦ 5.8ῃ.:; 2: 2 86:; 
ἌΡΕΙ πη: 

ΤΙ Γγαιιβίθβ ῬΟυβα 2, 4, 25 8η.: 5»1. 
ΤΙοηοηἸ85 [μο6α. 5, 3, 3 86. 
ΤΟΓΟΠΘ 5. 2.18. ΤΌΓΙΟΠΘΟΙ 2. 2, 2. 
ΤΥΔΟΒ Ια Ἠργδοϊθα. ν. Ἠ ρυδο]θᾶ. 

4:2. 11. 
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ΓΙΥΔ])168 3, 2,10. 
Ἔσισεδοθηι.», 2,1. 5. ΥΥὗΧ6Σ 4, ΣἸ. 
ΨΥΡΏΥ δ αγθ 88. 3, 2,30. ΤῊΡὮΥ] 

Ἡν 5 τα... ὁ, δ..2. "., 26. 
“ΥΙΡΓΟΙΘαιι5 0, 5, 6 
'ΓΥΙΡΥΓρΡΊα 5.1 10. 
ΤΌ Ζθη 6, 2,34. ΤΥΟΖΘΗΪ 4, 2, τό. 
Ἴ ΤΟΙΒ 8.1.5. 7.1, 34: 
Τγάθυθ Αἴμθη. 2,1, 16. 26. 
ΤΥπάδιαφ 6, 5,21. 

γϑεία 5; 5) 52... ἢἡ5.4,5ϊ. 

Χρηϊαβ ΕἼθιιβ 3, 2, 27. 
ΧΘΠΟΟ]65 [,Δς6α. 2, 4, 20. 
ΧΟΥΧΘΒ 2.1, 8. 

Ζδουηίμα8 6, 2, 3. ΖεΔογ ΠΗ} 2. 3. 
Ζβ6η15 [)ατάδῃ. 2,1, 1Ο. 
Ζουχίρραβ [μΔςθα, 2, 3, το. 
Ζοδίεαῦ 5,1: 0. 



ΙΝΌΕΧ ἀμ 5 

, ἴα, 

᾿ΑΒΑΣΙΛΕΥ͂ΤΟΙ Θρᾷκες 5; 2, 17. 
ἀγαστὸν 2, 3, 5ύ. 
ἀγάλλεσθαι 4, 5. . 6, 5. 22. οἷ 48. 

7; 5» 13. ΡΙΔΟΘΥΘ 5101 δα ὰᾶ το, ρ]ο- 
ΤΊΔΥΙ, ΘΠΟΥΓῚ ΔΏΙΙΗΟ. 

ἀγαπᾶν, εἰ 3,1, 5. ΘΟΠίθη[11Π 6586, 81]. 
ἄγγελος, Ἰεραίας ΠΕ. τ ΤΟΣ 
ἄγειν, 1ῃ νἱπου]α ἄποδα 2,.4,1. 166 

ἀγώγιμος. ἄγειν καὶ ἜΡΡΕΙ ΔΘΘΟΥΘ 

6716, ῬΓΘΘΟΔΒ ἈΡΘΙΘ 3. 2. 11. οὗ 50. 
ἄγειν καὶ κάειν 3, 2, 5. 

ἀγνωμονεῖν 1, 7, 36. Ρ]αΐαγοῃ. ΑἸΟΙΌ. 
ΟΔΡ. 14. οὖ 19. ἀγνωμόνως ᾧ, 3.11. 
1η ΒΟ Δ ΒΘ Ὸ] βο]θύ ᾿πηρυτιἀθηί1δ, 
βία 118 δἴααθ ᾿ηρυ 85. 

ἀγορὰ, ΟΟΙΩΠΙΘΔίι18, ΓΒ ΥΘΠΩΔ]6Β 3, 4; 
11. 5. 4: 9. ἀγοραῖος ὄχλος, αὐ] 
σοτηϊηθαΐίαχῃ δἰοσί οἱ ναὶ 6, 2, 
12. ἀγοράζειν, ἴῃ! ἴΟΥῸ νΘΙΒΑΙῚ 2; 4: 
14. 

᾿Αγροτέρα 4, 2: 20. [)ΙΔη85 νη ΔΤ ΙΟΙΒ 
ΘΟΡΏΟΠΊΘΗ. 

ἀγώγιμοι φυγάδες ἐκ πασῶν πόλεων ἢ; 
Ὦ ὙΙ. ΠΟΙ: 

ἀγωνισταὶ, 1. 6. ἀθληταὶ 6, 5, τό. 
ἀδημονεῖν τὴν Ψυχὴν 4: 4; 3. ΔΠηΡῚ, 

ὑγιβύθῃη 6588. 
ἀδίκως καὶ παρὰ τὸν νόμον 1,1, 27. 
ἀεὶ, τὰ ἀεὶ παραγγελλόμενα 10. 
ἀθρόου οὐδενὸς ὄντος 5, 1, 12. στρα- 

τόπεδον ἀθροώτερον ό, 4.9. ἀθροι- 
ζόμενοι εἰς 1, 4: 3. 411] 60 ΘΟΠΥΘΗΪΓΘ 
θηθηζΓ. 

ἄθυμος προσβολὴ 3,1, 18. πού. 
αἰθρία, ΘΟΟἸΌτη ΒΟΓΘΗΙΠῚ 1, 1, τό. 7.1, 

81. 
αἱρεῖν βασιλέα, αΘὈ6]]αγ8 3. 5»1 
αἴρεσθαι ἱστοὺς, οΥΙρΘΥ6 6, 2, 20. 
αἴσιος, [αιιϑίαβ ΠΕ ες 
αἰτία κοινὴ, ΘΟΠΊΠΠΙΠΘ ΟΥΙΠΊΘΗ 1.7: τὰς 

αἰτιώτατοι 6, 2, 35. αἴτιοι ἀυϑθρων 
ἡ, 8, τὴν ποῖ. 

5ΟΗΝΕΙΘΒΗΙ. 

αἰτιάζεσθαι, ΔοΟΙΒΑΥῚ 1, 6, 5. οὖ 12. 2: 
1,32. π|δγᾶ. Ὁ; 20. 

ἀκάτιον ὦ, 2, 27. νΘΙΟΥΙΠῚ σθητι8, Ποῦ. 
ἀκερδὲς 6, βού 
ἀκήρυκτος πόλεμος 6, 4, 21. Ἰπΐεγηθο1- 

ὩπιΠΔ ὈΘ]] τη, φαοπίδτη ν 8] πο ἴη- 
ἸΟΙ ΓΙ ΤΩΟΥΘ, Ψ6] ΤΪΒ580 ὈΓΘΘΟΟΠΒ 
ΠΟΙ ΠΟΙΠΡΟΠΙΓΌΓ. 

ἀκμάζει σῖτος 1, 2: 4. ποῦ. ἀκμὴ θέρους 
5» 3:10. 

ἀκονᾶσθαι, δοΌΘ ΕΘ, 75: ἘΣ 26. 
ἀκρισία, ΠΟ ἔα510 7. 5. 27. 
ἀκροβολισμὸς 1, 3, το. 8110], νο] 8610. 
ἀκρόπολις, 101 Βροῃαύιβ μαροίασ 6, 4, 

2.0. τῶ» ΤΙΣ 
ἀκρωνυχία 4, 6, 4. ΑπΑθ88. 

23. 
ἀκρώρειαι 7: 3: 1Ο. 

ἀκρωτήρια νεὼς 2, 2: 9. Ὠϊης ἀκρωτη- 
ριάζειν ναῦς 6, 2, 24. οὖ 8110]. 

ἄκυρον ποιεῖν τινὰ 5), 3, 24. 
ἀλαλάζειν 4, 3, τῇ. 
ἀλιμενότης τῆς χώρας 4. ὃ, ἢ. 
ἀλκὴ, Ὀ6]]11οὰ νιγα8 4, 8, 18. 6,1, 4. 
ἀλλάξασθαι δεσπότας 4.1, 35. 
ἄλοβα ἱερὰ, νἱοίϊτηδ, Θχύα, Ὁ] ΙΟΌτι8 
θα πουβ αθοβί, Ἰηΐαιιβία 2, 4» 185- 

4: 7: Ἴ: 
ἄλλως τε καὶ, ΡΙΘΟΒΟΙ ΤΏ. 
ἀλφίτων τεῦχος 1, 7: 11. 
ἁμαξιαῖος λίθος 2, 4, 18. 
ἁμαξιτὸς, Υἱᾶ, ΡῈΙ 4αδη Ρ]διδβίσιτη 

γΘὨ] Ροξβιί, 
ἁμαρτάνειν εἰς θεοὺς 1, 7, 20. 
ἀμαχεὶ, 51Ππ86 Ριιρη ἃ 1, 5, 18. 
ἀμελὲς, αυοὰ ἩΘρΠΙρὶ αν ό,; 8. 45: 
ἀμέμπτως, ΠΟΡΙΟΒΘ, ΠΠΘΥΑΠ ΘΙ 3,1, 12. 
ἅμιπποι ἤ» 55 228. Ὡοΐ. 

᾿Αμφίαλος, ἡ, 4. 2, 13. ποΐ. 
ἀμφιγνοηθεὶς, ἀ6. απὸ ἀαθϊζαία,, ΟΠ 

ἀρ ϊζ5 6, 5, 326. 
ἀναβαίνειν, αὶ ῬοΥΒαγτιΠῚ ΥΘΡΘΠῚ ΔΑΊΓΘ 

3: 4: 

ϑ6Ρ6. 



ΙΝΌΕΧ σΒοῦϑ. 

4.1. αὖ καταβαίνειν (18 118 4ὶ Δ 60 
Τα θιηΐ. 

ἀναβάτης, Θ΄1165 5, 3,1. 
ἀναβάλλεσθαι, αἰ ἴεγγα τ, 6, τἰ. ὅ, 

᾽ Τὰ δ᾽ ΝΥ 
ἀναβιβάζειν τὰς ναῦς, ΒΒ θατιοογο, πρὸς 

᾿ τὴν γῆν 1,1, 2. ΙἋ8 καταβιβάζειν. 
ἀναβλέπειν, ΒιιΒΡΊ ΘΓ 7,1, 20. 
ἀνάγεσθαι, ῬγΟνΘΠΙ 1ἢ αἸύτιπ), ἐπὶ 1,1, 

2. Θὕ 11. ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν 1,1, 12. 
6, 2, τό. τ. 18. οἱ 4101: Βίης ἀνα- 
γωγὴ τ, 6, 28. 

ἀναγκαῖος, οΟρηδίαβ 1, 7. 16. τὰ ἐκ 
θεοῦ ἀναγκαῖα, ΠεΟΘΒΒ᾽ἴα8. ὨΔΙΠΤΕΘΙ, 
7; 386. ἀναγκαῖον νΕ] ἀνακαῖον, 68 - 
ΘΙ Β, 4,» 8. οὖ 14. ποίΐ. 

ἀναδείκνυσθαι, ἀΘΥ ΟΠ ΒίΓΑΓΘ 2, 5, τ. 
ἀναδεῖσθαι, πᾶν, σαρίδηη ΤΘ]ΙΡΆΤΘ ἃ 
ΤΟΊ, ὃ. ΖΙν τ Πρ Ὶ7 0. δ. 1.8; οἱ 
4101. 

ἀναζευγνύναι στόλον 3,1, 1Ο. 51 ἸΘοἴϊο 
Β8Π8. 

ἀναζωπυρεῖσθαι, γοἴοο!]] 71 5, 4, 46. 
ἀναθαρρεῖ ἡ πόλις, Δϊ ΤΠ τιΠη ΓΘΒΌΓ͵ΩΪ 4, 

᾽ 4 1ν- ν ᾿ 
ἀναιρεῖσθαι τοὺς νεκροὺς, [0]]6Υ6 5606- 

ΠΙΘΠ6Ο5 τηουίπιοβ. ὅϑ:9}6. 
ἀνακαλεῖσθαι, ἴτι 11.158 νΟΘΔΙΘ 7, 4; 32. 
ἀνακαλύψασθαι 5. 4, 6. 
ἀνακοινοῦσθαί τινι 6, 5, 8. 7. 2, 20. 
ἀ6Π Ό γάτα αἰχιῦ οΥπ6]. ΝΡ. ΜΗ1.1. 
ΤΠ θη. 2. ἀνακοινοῦσθαι. θεοῖς, τηο- 
πρηΐθ Μοτο. Διαδ ἀναξυνοῦσθαι. 

ἀνακουφίζεσθαι 5, 2, 28. 8115 ἀναπτε- 
ροῦσθαι. 

ἀνακρίνειν, Ἰ]ΟΔΥΘ 5, 3, 28. 
ἀναλογίζεσθαι 2, 4. 23. εἴ 40. Ὠίης 

ἀναλογισμὸς, γαῖ] οοἸ αὔ]0, ΠΟΙ Β111π1ΠῚ 
δι ενάθ. 
ἀναλύεσθαι, ΥϑαΙΤηΘγ6. ΟὈ]ΡΔΠῚ ἢ, 5; 

18. 
ἀναμιμνήσκω ὑμᾶς τὰ--- 2, 3, 30. 
ἀναξυνοῦσθαι τ, τ, 2.0. ΔΙἋ6 ἀνακοι- 

νοῦσθαι. 
ἀναπεταννύναι τὰς πύλας 3,1,10. ἀνα- 

πεπταμένης παρόδου 6, 4, 27. 
ἀναπτεροῦσθαι ΑἸΟΙΓΠΙ ΔΏΪΠη118 ἸΘν]8, 

ΘΠΕΥΥΙ, [0111], ἐπαίρεσθαι 3, 4, 2: 1, 
δά. 

ἀνάριστος, ἸΤΩΡΥΔΏΒΤΙΒ 4; 5» ὃ. 7» 5» 15. 
Ρο]ίυχ 6, τοι. 

ἀναρρηθῆναι, ῬΘῈΙ ΡΙΘΘΟΟΠΘΠ) ΥΤΘΗΠΏ- 
ΠΑΙ͂ 1. 4, 20. 

ἀναρχία, ΔΠΠ115, ΟἸ} 18 ΔΙΌΠΟΠ ΠΟ Ππ- 
ΙΩΘΙΓΑΙΌΓ 2. 23,1. 

ἀνασπᾶν τοὺς ὅρους, ΥΌνΕΙ]ΟΓΘ 4, 4, 6. 
ἀναστρέφειν ἴῃ ἃρτηὶη ύ, 2, 21. ύ, 5; 

18. ἀναστρέφεσθαι ἐν τῇ “Ἑλλάδι 6, 
3, 17. ἐν τῷ φανερῷ 6, 4. τό. ἐν τῇ 
συμμαχίᾳ 7, 3; 2. ποίΐ. 
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ἀνατειχίζειν, ΥΘΗΘΘΟΥΘ ΠΉΠΪῸΒ 4, 4, 18, 
Πΐπο ἀνατειχισμὸς 4, 8,0. 

ἀναφεύγειν, ΘΟ πΠρογα 6, 5, 40, ΔΌΒΟΙνΙ 
5. 5. 0. Ποῖ: 

ἀναφυσᾶσθαι ἢ, 1, 24. ἴαβίιι ᾿ῃ ἢατΊ. 
ἀναψύχειν τὰς ναῦς, ΓΘ] ΘΒΟΘΓΘ ραί! 1, 

᾿ς 5» 6. γλγαιήστοῦ ᾿ 
ἀνδράποδα δοῦλα, ΒΕΥΝῚ οαρίϊν! 1, 6, 

15. ηοΐ, ἀνδραποδισθῆναι 1, 6, 14. 
ἀνδρικὸς χορὸς 6, 4, τύ. 
ἀνδρομήκης 3» 2, 3: 
ἀνειπεῖν, ΘΊΘΘΓΘ ῬΕΙ͂ ΡΠ ΘΘΟΟΠΘΙΏ 2,1, 

22. 
ἀνείργειν 7,1, 21. 
ἀνέλκειν τὰς ναῦς, ΒΕΔ ΘΟΥΘΙ, 5, 6; 
᾿ 6, ΤῊ 1 50. 
ἀνέγκλητος 6,1, 12. 
ἀνεπιτήδειος, ΔΙΠΘΏ 5, ἸΠΙΤηΪΟτ18. 7, 4, 6. 
ἀνέχειν, ΟὈΒΓΠαίΘ. ῬΘΙΒΘΥΘΥΆΓΘ 1, ὅ, 

20. ποΐ. 2, 2, τύ. 564 Ἰεροπάμπτη νἹ]- 
ἀείυγ ἀντέχειν.---ἐπεὶ ἀνέσχεν, ΟὈΠη 
ἰοιηροβδίαβ οθϑβαββοί 1, 0, 28, ποίΐ. 
ἀνίσχων 2,1, 22. 

ανήκεστον κακὸν Ο, 3, 15. 
ἀνθοσμίας οἶνος 6, 2. 6. 
ἀνέντες ῬΤῸ ἐνέντες, ἸΠΏΓΩΪ5518. ΠΔΡΘΠΪΒ 

2, 4. 32. Ποῦ. οὐδὲν ἀνίεσαν 2, 5, 
406. ποῖ. αἰτηςἴογθ, ἀνήσομεν 2, Ἐν 
ἘΤῚ 5. 2,32, ἢ, 2, 12. 8110. ΒΘΠΕΙΣ 2, 
Δ. 11. ποῦ- 

ἀνίστημι τὴν ἐκκλησίαν, ΑἸτηϊίο 2, 4, 
42. 

ἀνίσχων ἥλιος 2,1, 23. ΟΥΘη8. 
ἀνοίγειν, ὧἀθ ἩΔνΙΌτΙΒ 1,1, 2; 5» 18; 

ὁ. 21. ΠΩΐ. 
ἀνοικοδομεῖν 4, 4: το. 
ἀντανάγειν, -γεσθαι 1.1, 5; 5»15. 
ἀντάξιον χρημάτων 4.1, 15. 
ἀντέχειν, ΒΌΒΟΠΘΓΟ, (Ο]ΘΙΆΓΘ 4, 6, 2. 

ΟΌΠΙ 2, 2. 16. 
ἀντικόπτειν, ΥΘΏ1 2, 3, 15. Θὗ 21. 
ἀντίληψις 2. 5.» 5. 
ἀντιλογίζεσθαι 6, 5, 24. 
ἀντιμέτωπος 4: 2, 12. 
ἀντιπρόσωπος 6, 4, 22; 5, 26. 
ἀντίπρῳρος ΘΧΕΙΟΙΐΒ 45 ὲ 7, 5» 22. 

ῃοΐ, 
ἀντιπυνθάνεσθαι 3, 4, το. 
ἀντιρρόπως 5.1; 26. 
ἀντιστρέφειν 0, 2, 28, 
ἀντίτυπον ὦ, 3, 6. 
ἀνυπόδητοι καὶ γυμνοὶ 2, 1,1. 
ἄνω 4,1, 20; ὃ, 17. στὴ (6 ΤΕΡΊΟΠΘ 

ΠΥ ῚΠτηὰ 5.15. ΠῚ 6115. 1η τηθηΠ]ΈοΥ- 
ΤΆΠΘΔΠῚ ῬΥΌΠΟΙΒΟΙΓαΥ ; αὖ σΟηΐΓὰ κά- 
τω, Οὕτὴ 4115 1η66 γοαϊ, ἄνωθεν ἃ 
ἴδυρο 6,. 4, 22. 

ἀξιέπαινος 4, 4: 6. τ0] ἀξιεπαινετωτά- 
της Γαΐ. 

ἀξιοβίωτος 1014. ποί. 
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484. ΙΝΌΕΧ απ οῦϑ. 

ἀξιόσκεπτα ὅ,1,12. 
ἀπαίρειν, δ ῖτ6 1: ὅ. 1). Ὁ, ἢ» 82. 
ἀπαντησόμενος 1, ύ, 5. 
ἀπαντικρὺ 6, 4, 4. 
᾿Απατούρια 1,7, 8, 
ἀπειπεῖν ὑπὸ κακῶν ὅ, 3, 15. 
ἀπιστεῖν, ἹΠΟ δα ΘὨίοΙα ΘΗβο᾽ ὁ; ΖΩΙ. 

 ΔΙοκοηαγ. δα Ἡρδγοαοί. 6, το8. 
ἄπλους ΠΑΝῚΒ 5.1,21. 
ἁπλῶς, ἸηρΘΠΠΘ, ΒΙΠΟΘΙΘ 4,1, 16; 4, ὃ. 

ἁπλότης τῆς πόλεως 6, τ, 6. 
ἀπὸ σημείου, ἀαἴο 5ῖρηο 6, 2, τύ. 
ἀποβάλλειν ὑπό τινος 2, 4, 2. 
ἀποβιβάσαι ἢ, 4: 3. ποῖ. 
ἀποβλέπειν εἰς νησύδρια 6, τ, 12. νἱᾶθΘ 

ποῦ. εὖ Δα 2, 3,21. ἀποβλέπει εἴς 
σε πόλις 6,1, 8. 

ἀπογιγνώσκειν, τὸ, ΠΟ]]6 7, 5» 7- 
ἀπογράφειν, σΟΠΒΙρΏΔΙΘ 3,1, 25. 26; 

ἄρα. 
ἀπογράφεσθαι, τιοτηθη ΡΓΟΠΊΟΙΙ 2, 4; 8. 

6, 3,10, 7: 4» 4: 
ἀποδεικνύναι νόμον, ΡΓΟΐατο, Ρτοιμα]- 

ΡΆΓΘ 2, 3.11. ἀρχὴν; ΟΥΘΒΓΘΖ, 2, 1ὃ. 
κενὸν, Υοα ἄοτα νδοιιαπ ύ, 2, 7. πού. 
ἐλεύθερον, Ἡθταπι ΡΓΟΘΒΙΆΤΘ 4, 4, 6. 

ἀποδιδόναι τὰ ὀνόματα πρὸς τοὺς οἱἰ- 
κείους 6, 4, τό. ἀποδίδοσθαι, γεῃ- 
(εχ, Ἰσεὰϊο 1) 05 14. Εὐ τότ, 5:.18: 

4,8, 1. μαῖδθιι τ 
ἀποδικεῖν, 88 ἀθἴθπαογο 1ἢ 16 10]0 1, 7. 

21. Ὡοΐ. 

ἀποδοκεῖ μηκέτι χρῆσθαι ἢ, 4, 34. 
ἀποθύειν, ραγίθτη 5δου σα, δεκάτην, 

οἴδουτο ἀδθουτηδβ 460 4, 3, 21. 
ἀποκαλεῖν, ΥΌνΟΟΔΥΘ 7» 45 50. 
ἀποκάμνειν τὸν πόνον 75.995 10. 

ἀποκηρύττειν, ῬΘΙ ῬΓΘΘΟΟΠΘΙΏ ψϑίδγ8 5» 
δὲ 

ἀποκναίεσθαι, αἰϊονὶ 6, 2, 1. 
ἀποκοιμᾶσθαι, "5,1, τό. πού. 
ἀποκομίζεσθαι, τϑοορύθμχη ΓΘίδυτ 5,1, 5. 
ἀποκοτταβίζειν 2, δ πος ΠΟΥ: 
ἀποκρούειν, ΥΘΡΘ]]ΘΙΘ 5, 3, 22. 6, 4.4. 

5 Ἴ» 4, 26. 4, 4: 4. 
ἀπολαμβάνειν, ἸῃΓΘΙΟΙάΘΥΘ 1, 1, τύ. 

ποί. 
ἄπολις 6, 53,1. 
ἀπολογίζεσθαι, ΓΔ[ΙΟΠ 68 τοααογθύ,:1, 2. 
ἀπολοφύρεσθαι τὴν συμφορὰν 1.1, 27. 
ἀπολυτικῶς ἔχειν 5, 4. 25. ποΐ. 
ἀπομάχεσθαί τινα 6, 5, 44. Μογὰβ ΘΧ 

ἈΠΕ 0Ὸ) ΓΝ 2, 1Ο, 2. ἀπο- 
μάχεσθαι τὰ ἑρπετὰ Δρροδϑιυ,. 

ἀπόμισθος, ααϊ ΒΕ ροηα ΠῚ ΠΟῚ 80- 
οἱριῦ 6, 2, τύ. 

ἀπονενοημένος, ἀπονοηθεὶς δ 58. 
7. 5: 12. ἀπονενοημένως ἢ, 2; ὃ. 

ἄπονος, ἸΟΠΊΟ ΤΠ0]]18, τη 068}}158. 3, 4, 19. 
ἀποπέμπεσθαι, αἰτηϊ τοι ἃ 86 ΤΥ 1 20: 

ἀπορεῖν 1,1, 23. ἀπόρως ἔχειν 2,1, 2. 
ἀπόρροια 5, 2; 5. 
ἀποσημαίνεσθαι 2. 3, 21; 4; 13. οί. 
ἀποσιμοῦν ποῦ. δα 5, 4, 50. 
ἀποστρέφειν τἀναντία 3, 4, 12. πού. 
ἀποσταυροῦν εἴ ἀποταφρεύειν 5, 4: 38. 

"} 55: 
ἀποσοῦμαι. ἀπέσσουα 1, ΔΟΟΠΙΟΌΙη, ΠΟΥ - 

ἴπτι8 Θϑῖ, ΟὈΪ 1,1, 23. πού. 
ἀκόται ὁ τοῦ; Ἰοουπη Βθουϑιιπῃ ΔΒΒΙΘΏΔΙΘ 
1 8616 5. 2, 40: 

ἀποτειχίζειν τὴν πόλιν 1, 3, 3. εἴ 6. 
ἅ. ἩΞ 

ἀποτέμνεσθαι 7: 1.10. 
ἀποτρέπειν τὴν εἰρήνην 6, 3, 12. 
ἀποτυγχάνειν, σοπδία Θχοίαθγο ῃ ἘΖ2. 
ἀποφαίνειν, ὨΔΥΓΆΓΘ, ἀΘΟΙΔΙΆΤΘ ἢ, 291. 
ἀποφεύγειν, ΔΌΒΟΙΨΙ 1, 3, 12. 5» 4: 33. 
ἀπόφθεγμα 2, 3. 24. 

ἀποχώννυμι, ΟὈΒίΤΟ 2, 2, 2. 5» 2; 4. 
ἀποκεχωλευμένος Ἴ, 2; 9. 
ἀποψηφίζεσθαι βϑεαμπεηΐα μὴ 3, 5; ὃ. 
Ὁ, 85.4.58. 

ἀπραγμόνως ὦ, 4, 27. 
ἀπροθύμως 1, 6. 4. 
ἀπρονόητον ἡ ὀργὴ ἢ: 3.ῆ. 
ἀπροφάσιστος φίλος 6, 5, 41. ἀπρο- 

φασίστως τύραννος, 01 ἀπροφά- 
σιστος 66], 7, 3. 8. 

ἀπύλωτος 5, 4; 20. 
ἀργυρολογεῖν 19.1.12. 4, 8, 36: ἀργυ- 

ρολογία 1.1, 8. Κὶς χαλκκν ον 
ΤΑ 0118 Δ 45 ἘΘΥΒΟΔΓΘ, [θβίθ 
Ἑοβίο ἢν. 

ἀριστεῖον 1, 2,ἢ. 
ἀρκεῖ ἐμοὶ ι, 6, 5. οὐδὲν ἀρκέσει μοι 

2, 3: 58. ἤρκεσαν καταλῦσαι 5, 4.1. 
οὐ μόνον ταῦτ᾽ ἤρκει 3, 2, 21. ποῦ. 

ἁρμάμαξα 3.1, το. 6, 5,9. δ7᾽΄ὝαἋ6 πο- 
[5 Δα Χοπορῃοηῦβ Ονὐτορθᾶ. 

ἁρμοστῆς. ΤΔΟΟΠΘ5 ΠΉΪ581 δα οἶν!- 
[δῦθ8 τορϑη 8 αἰσπηΐαγ ἁρμοσταί: 
ἸΙά6 πὶ ἁρμοστῆρες 4. 8. 0. ἀἢΞ 
μοστὴς κατὰ γῆν 2, 4;10. 

ἀρτᾶν. πόλις ἢ ἡρτημένη ἔκ τινος ἃ, 8. 
ἐκ τῆς θαλάττης ἤρτηται ἡ σωτηρία 
ἼΣΘΙ 

ἀρτοκόπος, Ῥίδβίου “91, 26. ῬΟΙΠ ΣΕ. :3:. 
ἄρρητα ἱερὰ 6, 3; 6. ἘἸΘιβι πα βδογᾶ. 

ἀρχεῖον, ΘΟ 5» 4, 58. 
ἀρχηγέτης ὅ, 4. 6. ποῖ 5 ἢ 7 

4) τὰ, 
ἀρχηγός. Ν΄ιάδ στρατηγός. 
ἀσθένεια, ΤΠΟΓΡῚΒ 6, 4, 18. 
ἄσκησιν καταλύειν 6, 4, τό. ποί. 
ἀσπίδων (μετὰ) καὶ ἵππων ΡΙΌΥ. 2,3, 48. 

Ποῖ. ἐπ᾽ ἀσπίδων πεντήκοντα Θἷ 5]- 
ΤΏ1]1ἃ 2, 4.11. 6, 4,12. Ἰάθπι χφυαοᾶ 
ὁπλιτῶν. Αϑριάθιη ρϑυθῃΐθση βίδγθ 
ΡΟ πᾶ τη] ]]αν 18 [μαορά, 3,11,9. 

»ἈΜΡ 15: 
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ἀσχολία εἰς τὸ μὴ πράττειν 6, 1, τό. 
Πού. 

ἀτέλεια οἰκεῖν 1. 2,10. 
ἀτεχνῶς, ΗΡ]ΔΠ6 7.1, 44. 
ἄτιμος 2, 2,11. ποῦ. 
ἄττα ΡΤῸ τινὰ 2, 4. 24. 
ἀττικίζειν 1, 6, 12. 
αὔλιον, οατ]ὰ 3, 2, 2. αὐλίζεσθαι τ, 6, 

46. ποΐ. 
αὐτογνωμονήσας, ΡΙῸ ΔΓΌΙΓΓΙΟ 7. 23. 6. 

51. αὐτοὶ γνόντες 5,1, 21. 
αὐτόθεν, ΟΧ 60 ΙΡ80 ΙΟ(Ο 2, 2, 12. 

Ἴ» 5» 3. Θὕδτ 46 Το ΡΟΥΘ αἸοἸΓΌΓ. 
αὐτοκράτωρ, αἀτιχχ οἱ Ἰοραίτιβ 1, 4, 20. 

2. 2.11. οἱ ΔἸ} ]. 
αὐτομάτου, ἀπὸ, 1, Ἴ: Το. 
αὐτὸς δέκατος 2. 2, 11. 
αὐτόνομος 3.1. 20. 6, 2, 7. 
.5»1» 36. ἡ Κι 56. 

αὐτοσχεδιάζειν 5, 2, 22. ποί. 
αὐτοχειρία 6, 4,35. αὐτόχειρες ἢ: 3; ἢ. 
αὐτόχθονες Ἴ. 1, 12. 
ἀφανίζειν, ΟΟἸΆΤΘ 3, 3; 9. 49 1, 28. 

ἀφανίζεσθαι, τιρΥρσὶ τ, 6, 24. πόλις 
ἀφανίζεται 4, 4, 6. 810 8ρ6ηβι 6, 

πο κῦμ 
ἀφεῖσαν οἱ ἀφῆκαν 1, 5; 10. 
ἄφιππος χώρα, ΠΟ δἃρία 6α 1115, 8γ- 

ΠΟΠΥΤΙΏ. δύσιππος 5, 4, 12. ἀφιπ- 
πεία, Ἰτη ρου τα δα δ πα], ΧοΠΟΡΠ. 
ΗἸΡΡδτσοῃ. 8, 153. [πὶ ΡΟ]]π 6 1. 21Ο. 
ῬΙῸ ἄνιππος τΤοοίθ οοα. ἘΔΙΚΟΠΡ. 
ἄφιππος. Ν᾽. δυο. ἴῃ ἄφιπποι. 

ἀφθόνως διαιτᾶσθαι, Ἰαυῖθ 5. 1, 14. 
ἀφιστάναι τινὰ, ἈΌΤΟΡΆΓΘ Δ]10 11 ΤηΤΠῈ8 

7: 1, 45. ὅποι ἀποσταῖεν 2, 5» ΤΟ. 
ἀφορμᾶν τ, ύ, 21. 
ἀφορμὴ “5.8; 22. 5 τ ποῦς 
Αφροδίσια 5. 4: 4. ποῖ. 
ἀχάριστος 5: 2, 27. 
ἀχθεινῶς 4. ὃ, 27. 
ἄχθεσθαι ἐπὶ ἢ, τ, 22. 

ἀπό τινος 

Βάδην, ΡΘ(οθ [ΠΏ 5; 4: 52. 
βαθεῖα φάλαγξ, δοῖε5. ρτοΐιηάα 4, 2, 
55.411] 25. 8:: οὐ 8101. πὸ 
βάθος ΑεἸεοὶ. 

βαλανάγρα 5. 2, 20. (δα. δα 4)- 
686 ΡΟΠογοοῦ. Ρ. 511. 517. ἰὴ Ρο- 
Ἰγθϊο ΕΠ 6511 ἔ. 2. 

βάραθρον τ, ἢ. 21. ὅσο}. ΑτΊΒίΟΡὮ. 
δα ΡΙ]αυῦ. 421. ΗΔΥΡΟΟΥ. 

βαρβαρίζειν, ὈΔΥθΑΥῚ5 ἴλνουα 8. ῬΘΥΒ15 

δ, 2, 35. ψὰ 
Βενδίδειον 2. 4.11. (Υ̓́ΒΙΩΙ Βαβι ΑἸ. 

ἘΣ ἢ. 515. 
βίᾳ τινὸς 3,1, 21. βίαια ποιεῖν 5, 4.17. 
βίος, νϊοίι5 7,1, 5. οὐ βιωτὸν 2, 3, 50. 
βοὴ. ὅσον ἀπὸ βοῆς ἕνεκεν 2, 4: 31. 

ῃοί. 

βοηθεῖν πρὸς 1, 2, 2. οἵ 8110]. ἐπὶ ΓΙ, 
Ὁ 41 εἰς ἘΣΎ; 56. 

Βοιώταρχοι 23, 4, 4. 
βουθυτεῖν εὐαγγέλια 4, 3, 14. 
Βουλαία Ἑστία 2, 3, 21. πού. 

βουκόλια, σΥδρθβ θοῦτη 4, 6, 6. 
βοῦς ἡγεμὼν 0, 4, 29. 

Γαιάοχος, Νορίμπηιι5 6, 5, 20. [,6ο- 
ὨΪΡτι8 : ποῦ. 

γαστὴρ, νΘΠΐογ, Θἀ6 Π41 ἸὈ16Ο 5, 3, 21. 
γενναῖα ποιεῖν 46 νϑηΐο 5, 4, 17. ποῖ. 
Γέροντες 46 βεπαίι [μΔς6α. 3,3, 5. 7; 

ΤΙ, 22. Οἴσοτο Ὀϊνη. 1Ἱ, 42. 
γεραίρειν στεφάνοις τ, 7, 46. 
γήλοφος Ἴ, 1, 20. δ΄ 8110]. 
γίγνεται τὰ ἱερὰ (ἐφάνη τὰ ἱερὰ Ρ]κ- 

[ΑΥΟὮΙ ΑΥἸΙΒΕΑ. ο. 18.), αηΐ Ποβίϊθο 
8. 1, 1. 4, 8, 26. τὸ γιγνόμενον 
μέρος, Υαῖα , 4. 33. κραυγῆς γενο- 
μένης εἰς τὴν πόλιν ἢ, 2, 27. τἀκεῖ 
καλῶς γίγνεται 4, 2, 3. Ποῦ. 6,2, 15. 
τάδε εὖ γίγνεται 4. 3, 2. 

γλίσχρως, ϑΕΡΎΘ ἢ: 2. ΤΊ. 
γνώριμοι 2. 2, 6. πού. 
γραμματεύειν, 6556 ΒΟΥ ΤΩ 5, 4; 2. 
γράφειν γνώμην 1, Ἴ. 306. ῬΥΟΡΟΠΘΙΒ 
ΒΘη ΘΠ ΠΊΆΤΏ, ἴπ απδτη ἢΐ ἀδογθίμτη. 
γραφέσθω ἢ. 5. 27. 001] γεγράφθω 
ἀοαϊς Τβοποανιβ. θα ἔουίαββθ 
νυ]σαίατη ἀθἔθηα! Θχθηρ] τη 1 Πθο- 
ΡΏΓΑΒΌ, 4] θεωρείσθω οἷ 5᾽τη1]1ἃ 
νοῦ Ὠσπ]8 [θη ροΥυΒ ὈΒΌΡΑν. 
Τεγράφθω 1)6 66. Το, τ: 12; 14. 

γραφεὺς 4. 1, 18. ποί. 
γυμνῆτες 2, 45 25. 
Γυμνοπαιδίαι 6, 4, τό. πού. 

Δαᾳαδοῦχος 6, 3, 3. ΤΊ] ΠΙΒ[ΘΙ ΒΔΟΓΟΙΊΙΠΥ 
Ἐ]ΘΙΙΒΙ ΠΙΟΥΤΊΓη. 

δαιμόνιον, τὸ, ἢγε ύ, 4, 2. 
δαιμονίως ἀποθνήσκειν ἢ, 4: 2. 
δαμοσία, νι6 δημοσία. 
ἐδέδισαν 4, 4. τό, Ὁ] ἐδεδίεσαν Ἰ1ὈΥΊ. 
δείλη, Ροβύμηθυ  ἀἸδπτη ἰθιηριιβ Δ6 ν68-- 

ῬΟΙΓΆΠῚ 1. 1, 3. 4. ἵ9, 1ο. ΗυἱοΒπΒ: 
δα Χοπορῆ. ΑΠΔ0. 1, 8, 5. οἵ [μ6Γ- 
οπδε ἔα. Ρ᾿ 26 ΘΕ 0. 2 τᾶ: 

δεκαρχίαι 3, 4: 2. πού. 
δεκάτην ἐκλέγεσθαι 1, 1, 22. δεκατευ- 

τήριον 1,1, 22. ἨετΙηβίοτγῃ. δα Ρο]- 
1π6.. 8; 132 

δεύτερα, τὰ, ύ, Τ᾽,.4. 
δέχεσθαι εἰς χεῖρας, εἰς δόρυ, ν6] 51π|- 

ῬΠΙΟΙΓΘΓ, ΘΧΟΙΡΟΙΘ ᾿τηρθύπτη ἢοβίβ 2, 
4,24. ηξὲρθτ, 4} 56: ΒΘ ΒΝΌΣ, 

δέουσαι δυοῖν εἴκοσι νῆες 1,1, 5. 
δὴ ροβί καὶ ᾿Ἰη]{10 ρΡοδβίζατμη, καὶ οἱ μὲν 

δὴ 6, 5, 17. καὶ ἐκ τούτου δὴ ἢ, 4: 
20. 
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δημαγωγὸς 2. 8, τῆ: 
δημεύειν 1, 7. 1Ο. δημοσιεύειν τ πὸ 

ΤΗυοΥ ἀἸά685 5, ύο. δημεύειν τὰ χρή- 
ματα. 

δημηγόρος ὕ,.ὦ; 30. ό, 3.» 3: 

δημοσία νοὶ. ἸβοΣ ἡγαιόεμιν 1μΔοαα. 
6, 4, 14. 4, 5, ὃ. 4, 7» 4- ποίθ. 
οἰκία ἢ, 4, 20. ΔΒΒΟΒΒΟΙΘΒ ΤΘΡῚΒ νο- 
οαὐ ΟἸοοτο Πϊνίη. 1, 438. τοὺς περὶ 
τὴν δημοσίαν. 

διὰ σπουδῆς 6, 2. τό. 

διιβάτῆβιο (ἱερὰ) 3, 4, 38. 3» 5» 7: 4» 
7. 2. ΙὯ6πὶ εϑῇ ἐπὶ τῇ διαβάσει 
θύειν ὧν 4: 10. 

διαγωνίζεσθαι 6, 4. τό. 
διαδικάζεσθαι 5, 3, το. 
διαζῆν 7»1, 8; 
διαθροέω τ, 6, 4. ΤΠαογά. 6, 46. 8, 

91. 
διαιροῦνται τρία μέρη τῆς ἡμέρας 1, ἢ: 

24. 
διακαρτερέω ἤν αν προ, 
διάκειται οὕτω 4, 1,14. 6, 5.»1 
διαλαμβάνω. πω βυτορηωνκῆς κρίνεσθαι 

τοῖς 86] 1. 7; 20. 
διαλλάσσειν, ῬΟΥΙΠτΐΑΥΘ 1, 6, 4. Ττο- 

ΘΟΠΟΙΠΙΑΓΘ ΘΙΠΙΟΙΠΔΤῚ 1, 6, 6. 2, 4, 
28. διαλλαγὴ 2, 2, 11. 

διαλογίζεσθαι 6, 4, 2ο. διαλογίζεσθαι 
καὶ φυλάττεσθαι Ἰπηρὶί Ρ]αΐαγοἢ. 
ΝΙοΙΘ α. τό. 

διαλύειν, ἸΠΙΠΊΙΠΟ5 ΟἸΒΒΟΪν ΕΓ 6, γΘ60η- 
ΟἸΠΒ 6; Ὁ, ἰνε:2. 5.» 75.4.2}. ΑἸ] 
ΑἸτηογθ 2, 2, 2. 6, 4: 2. διαλύειν 
τὸν σύλλογον 4:1, 30. 

διαμαρτύρεσθαι 2, 2, 123. 
διαμάχεσθαι 6, 4, 223. 
διαμπὰξ 7: 4: 22. 
διανυκτερεύειν 5: 4: 3. 
διαπίπτειν, ῬΘΟΙΓΠΙΏΡΟΙΘ οὖ δνϑάθια 2, 

5» ξομ(».8. Ἅ2; 
διαπόντιος ύ, 2.1 
διαπράττεσθαι παρά τινος ἢ: 4. Ἴ. δια- 

πράττεσθαι τοὺς πορίζοντας ἢ. 2, 
17. 

διαπωλεῖν 4, 6, 6. 
διαρκεῖν πολιορκούμενον δ᾽ Β.Ω͂Τ, 
διασκηνοῦν ἐξ ἀρίστου 4: ὃ, τ8. πο. 
διασώζειν τὴν πίστιν ἢ, 2, 17. 
διασπᾶν τὸ ὀχύρωμα 3, 2, 2. 4: 4: 1ο. 
διατάττειν 1,1. 26. 
τ τ} μέ δε: "3, Αἱ 
διατιθέναι, Δα ἤσοΥΘ 5, 1, 4. ἀγῶνας, 

ΤΩΟΑΘΓΑΙῚ 0, 4, 20. 7. 4. 20. διατί- 
θεσθαι, γοπάοτο ἄς ὥεϑε, θὰ, 

διαφορὰ, αἰδοογαϊα 7, 4, 15. 
διάφοροι, αἰΒοοΓ 68 ὄρ Σ. 
διαφιέναι τὸ στράτευμα ἢν: ϑ Σ ἣν 
διαφυλάττειν τὰ πλοῖα 1, 2, 56. νἱάε- 

{τ οὐδοῦ} βἰρηἰἤοαΓΘ. 

ΙΝΌΕΧ σΒ Οὔ. 

διαχέεσθαι, ΑἸ] 4001 ἢ, 4; 34. 
διαχειμάζειν, ὨΪΘΠΊΔΥΘ 4,1, τύ. 
διαχειρίζειν ἢ, 4: 25. 
διαχειροτονεῖν 1, ἢ: 28. 
διαψηφίζεσθαι 1, 7. 24. 2. 3: 50. κατὰ 

φυλὰς 1, 7. 9. διαψήφισις 1, ἢ; 
Τ4. 

διδόναι ψῆφον, ἴῃ 5υ γαρια τηϊτίογθ 7, 
ΠΡ 

ἣ υεψῶπι 1,0ν,,,1τ, Ἐπυογδ, Σς 0. 
διέχει, ἀἰβίδι 2ιύτν ἐν 
διιέναι, ΑἸχηϊ [66 2, 4, 28. 3. 2, 21. 

4: 4. 19. οὔ 8101. διιὼν ἐπ᾽ οἴκου, 
ΔΌΙΘΏΒ 4» 5» 18. 

διίστημι, ἀἸΒ] ΠΡ 2, 4.» 35. 
δίκαιός ἐστι λόγον ὑπέχειν 1, Ἴ, 2. τὰ 

δίκαια λαμβάνειν, ποιεῖν Ἴ: 45 4. Ὡοΐ. 
ἐκ δικαίου καὶ φανεροῦ μάχεσθαι 6, 
π: τ: δικαία εἰρήνη Ἴ: 4: 1Ο. 

δικαστήριον ἴ ἴσον 55 3. 1Ο. πού. 
δίκροτος ναῦς 2, 1, 18. ὩΔΥΪΒ, 4020 ἃ 

ἀσοθυιβ τοια!ρΊθ15 ἸΠη 6] 107, σαθὰ 
50 Π1ςοῦ. [164 οοηίγα Μείθοιη. ἀ6 
{Δ Όγιοα ὉΠ ΓΘ. Ρ. 59. ᾿πίθγρσγοίδίαν 
Μοτγὰβ : παπᾶ βοῖο δὴ σβϑεΐβ. 

διοικεῖσθαι κατὰ κώμας 5: 2; 5. διοικί- 
ζειν 5. 2, ἢ. 

διοίκησις, Δα τα]ἸΒίγαῦο 6, 1, 2 
διομολογεῖσθαι 4. 2. 12. 
διορίζειν, αἰβοθρίδμαο τπὶ ἀθπῖτγα, 
ΟΠΒ 6 6 ὅ;: 8. 37.., 1» 8 

διπλοῦν, τὸ, παιμία δαμτὰ ἀν Σννϑ8ι 
διωθεῖν 2. 1, ὃ. 
διώκειν αὐτὸν, ΒΘ 1, 1. 128. περὶ θα- 

νάτου, ΔΟσΆΒΑΙΘ 7, 2; 8. 4] δοοαβᾶ- 
ἴαγ, αἸοϊαγ φεύγειν δίκην. ἴῃ ΑΡοΟΙ. 
21. 6ϑύ 51Π6 περί. 

δοκεῖν, δόξαντος τούτου 1. 1. 236. Ὠῖπο 
δόγμα, αδογρίστη, δαϊούπτῃ. δόξαντα 
ταῦτα 3. 2.10. Ποΐ, 

δόρυ, εἰς δόρυ, ἀοχίχοσβυσῃ 6, 5, 18. 
σοπίτα ἐπ᾽ ἀσπίδα, 5᾽ ΙΒ ΓΟΥΒΌΤΙΩ. 
Ιθοχύγα δηϊτη ᾿αβίδμη, βἰηἰβίγα οἹγ- 
Ῥϑὰπι ἰοποί. [{ ἀὐβομυ]ιβ ἀρὰ- 
ΤΊΘΠΠΠ. 118. ΔΌΡΌΤΙαΠη ΨΘΏΪΒ56 αἷΐ 
χερὸς ἐκ : δοριπάλτου, 1 1. 6. ἃ ἀοχίγα. 

δουλεύων ὑπ᾽ ἀμηχανίας ἠναγκάσθη 1. 

4.15 
δράγματα, ΤηΔῊ]ΡῈ}}} 7, 2, ὃ 
δραπετεύειν, [ἀρ νατη 6586 3. 4» 18. 
δραχμῆς μετέχειν 2, 23, 48. ΒΘῃΔΟΥΘΙΏ 

6886: ποῦ. δραχμὴ Αἰγινητικὴ, 6 
αι Ῥουϊζοηῖιβ δα Δ] αὶ Υ. Η. 
ττοι 

δρόμο, βίδα πγτ ΘΟ ΒΟΓΌΙΩ 7, 4.5 10. οἵ 
4110]. 

δρύφακτα 2, 3, 50. οὖ 55. ΟΆΠ06}}} οἱι- 
ΓΘ : πού. 

δυνασθῇ 3, 3, 33. ποί. 

3» 8. 6. 7: 
ἐδυνάσθη ἢ: 
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δύναμις, ΘΧΘΙΟΙΕτΙΒ. 3, 2, 7. οἱ ἐν δυνά- 
μει ὄντες, ΡὈΓΙΠΊΟΓΕΒ, ΠηΔρΊβίγαΐιβ 4, 
4: 8: 

δυναστεῖαι ἐν ταῖς πόλεσι 5: 4. 46. πού. 
δυναστεύειν ὥστε ἢ, 1, 42. πού. 

δυνατὸν, τὸ, τῆς πόλεως 1, 4. 12. 
δυσέμβολος 6, 5, 24. πού. 
δυσμενεῖς ὑ ὑμέτεροι 5. 25 35. πος 
δύσνοι εἰς τὰ πράγματα 2.1, 2. 
δυσπάλαιστος 5, 2, 12. 
δυσπορία, Ἰοοιβ ΟΠ Ο1}15 οὐ 1{ΠΠῸ 118 

ἀἰβηου]αβ. 16 βθαθηβ νοςδῦ. 
δυσχωρία 6, 4.13. οἷ 3, 5» 20, ὍὈῚ απΐθα 

οῇαΐ Ἀληάορία, 

“Ἑβδομαῖος, ΒορΌηο αἷδ ροβί 5, 3, 10. 
ἐγγυᾶσθαι, ῬγδοαΘΠπὶ ΗΘ 1 7, 7. 1, 7» 

30. ὑπ66 ἐγγυητὴς χρημάτων ὦ, 2, 
86. ὑποζυγίων Ἴ» 2, ΤΊ. 

ἐγγὺς τριάκοντα, ΕἸΡΕΙΘΕ 2. "4: 522: 
ΑἸ101 ὡς ΑἸχΙΙ. 

ἐγκαταλιπεῖν 1,1, 22. 6, 4, 21. 
ἐγκεῖσθαι, ὈΥΡΘΥΘ, ΝΘΧΑΓΘ 5, 2. 1, 0Ὀ] 

ἐπικεῖσθαι ἀ66]. 
ἔγκλημα εἰς τοὺς θεοὺς 7: 4» 34: αυδ8] 

511 ἔγκλημα ἃ ἁμαρτήματος εἰς θεούς. 
ἐγκρατὲς σῶμα Ἴ; Ἱ, 23. ποΐ. τῶν ἧδο- 

νῶν 0, 1, 4. 

ἐγκρίνεσθαι τὸ στάδιον 4, 1, το. δ6- 
τα], ἸΠοπθιτη ᾿π]οαῦ]. Οὐπίτγα- 
τίστη ἐκκρίνεσθαι. 

ἔγκτησις 5.» 2,10. 78 ΡΟΒΒΙάΘΠαῚΙ ἔπη- 
405 1ῃ αἸΠΟΠ6 8]16Π8. 

ἐγχειρίδιον, ῬΌΡΙΟ 2,1, 8: 
ἐγχειρητικώτερος στρατηγὸς 4, 8, 22. 

οί. 
ἐγχωρεῖ, ΠΕΥῚ ροϊοϑύ 2, 2, 21. 2, 2, 16. 
ἕδος, ΒΤ] Ὁ] ΔΟΓΓῚ 1, 4, 12. πού. 
εἴθικε τοὺς αὑτοῦ ταῦτα 6, 1. 4. 
εἰ δὲ καὶ τοῦτο δεῖ εἰπεῖν Βεαᾳαδηΐα 1η- 

παρ ῖνο 2. 4: 27. τοῦ. 
εἶεν, Ραγοα]α ΤΥΔΉΒΙ ΠῚ ΟΥ̓ΔΙΟΙΙ ἔα- 

ΟἰΘἢ8 6,3, 13. Β8606 ἀρ Ῥ]αΓΟΠ6ΠῚ 
ταρο ΩΓ. 

ἐοίκατε ἡδόμενοι 6, 5, 8. πού. 
Εἵλωτες 1, 2, 12. 3, 3.6. ΑΥ̓ 5.168 

Ροβῦ ραρηδιῃ [ωΘποί τ] άτη αἱΐ ἀθἔθ- 
Οἶδβθ. ἃ [ΔοΘαἀϑου 0115 συμμάχους, 
περιοίκους, οἰκέτας, 1. 6. εἵλωτας, 
Ῥαμδίῃ. Ρ. 301. 6α. Οὐδ ο ΤΊ. 

εἰμί. ἔστι ̓Βουλομένῳ ἐκείνῳ 4,1, 11. 
ἦν οὐ τῷ ᾿Αγησιλάῳ ἀχθομένῳ ταῦτα 
8» 3; 18. τὰ ὄντα λέγειν 1,1, 31. 

, ἐμοῦ ὄντος 3: 3:2 

εἶρκται 4, ἢ: 1: ποί. εἴργειν τῆς γῆς 
1,1, 35. τῆς θαλάττης Ἴ. 1, 8. τῶν 
καρπῶν Ἴ, 2, 17. εἷρξε, Ἰῃ ΘΆΓΟΘΓΘΙΏ 
ΘΟΠΠΒΟΙ ἢ, 5: τὸν 5.2. 51. ΠῚΠῸ 
εἱργμοφύλαξ, οὐδίοβΒ ΠΑΓΟΘΙΪΒ 5; 
1. δ᾽ 
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εἰρήνην ποιεῖσθαί τινι, ουτη αἰΐαιιο [ὰ- 
ΟΘΥΘ ΡΆΟΘΙῚ 2, 2, 15. 

εἰρηνοποιὸς 6, 3. 4 
εἷς. καθ᾽ ἕ ἕν ὄντες, ὉΠ107 5, 2, τό. ἔπεμ- 

πον οὐ καθ᾽ ἕνα, ἀλλὰ κατὰ κώμην 
ἑκάστην ξεναγὸν ἢ Ἦ,2;) ἢ. Ἴ68. 

εἰς δύο, τρεῖς, ὀκτὼ 3,1, 22. οἷ 8110]. εἰς 
ὁπόσους Θο΄6Π Β6η811 4, 2, ἤ. 

εἰσαγγείλας, ΠΟ Ὁ, ΕΣ 

εἰσακούειν, ἰάθη 4ποα ὑπακούειν, οθ6- 
αἾγο, ΟὈβθαυὶϊ 5, 2, 12. ποῖ. 5, 3, 
1ο. 

εἰσβαίνειν 80. τὴν ναῦν 1, 6, 21. οἷ 24. 
εἰσβιβάζειν 86. εἰς ναῦν τ, 6, 24. 
εἰσβολὴ, Δαϊίι5 ΓΘΡΊΟΠΙΒ (6, 2,1. 
εἰσηγεῖσθαι, γΟρΆΓ6, ῬΓΟΡΟΠΘΓΘ 56Πη- 

[6 Π{18 Δ ἢ ΘΟΠΟΙΟΠΘ 1, ύ, 12. 
εἰσίεσθαι, Ἰῃῖτο Δα τηϊ το γα τ 
εἰσοικειοῦσθαι, Ιῃ ἑατο  Ἰατἠ α οι 4}1- 
ΘΟ] 5 56 ἸΠΒΙ ΠΙΙΔΓΘ 5, 2, 17. 

εἰστίθεσθαι, Ἰτηροπεῦθ 5188 ΤΠΘΤΟΘΒΙ, 
6, το., 11 Βτοάδοιιβ τηδ]θθαὺ ἐντί- 
ϑεούξα. 

εἰσφέρειν, ἔεγτθ 84 βορυατα 1, 7, 7.. 
εἰτα 8. κάτα οὕτὴ αἰΐθοῖτι ρΟηΪ ΠΥ ἴῃ 

ἸηΓΟΥΤΟρ Δ ΟῊ6 Ἴ ἢ ἢ: 
ἐκβοηθεῖν 5, 4, 9. 
ἐκγίγνεσθαι τοῦ ζῆν 6, 4, 23. 
ἔκδρομος 4.51 
ἀμ κατὰ, 86. τὰ χωρία 5: 4, 64. 6, 

2, 38. 
ἐκεχειρία ΟἸγτηρὶοα, δα 4, 7, 2. πού. 
ἐκκαθεύδειν, οΧῖγτα ΟΠΟΥΓΏΪΓΘ 2, 4, 24. 

ΟἸΘΘΙΌΠΙΒ δωσμδατο ΤΙνΊη. 1, 42. 
τΤϑοΐθ οοηράαγανὶῦ Ν Δ] Οκθηδγ. δα Ηδ6- 
γοαοΐ. 8, 124. 

ἐκκλησία μικρὰ 3, 3, 8. ποῦ. ποιεῖν ἐκ- 
κλησίανΡ 1, 1, 14. Ἵ, : 

ἐξ αἰ δι; ἀπᾶθ ἐλεύλο  άζον ἘΠ 8, 
τύ. πού. 

ἔκκλητοι. ἴῃ ἴαγθ, 4] ΔΥΡΙΕΥ1Ὸ 8]16- 
8 ΤῈ ΠῈ Ῥϑυτη{10, ἀἸοΙϊαΥ ἔκκλητον 
λαμβάνειν. Ῥ]αΐατοι. ΑΡΟΡΒΙΠορτη. 
ΤἌοΟΠ. Ρ. 215 (Ὁ. τὴν τῶν Μεγαρέων 
πόλιν ἔκκλητον λαμβάνειν, τι] Τη8]6 
Ὁ ϑίθβρῃδπο βαἀϊίατη ἔγκλητον. Α- 
Ρυα ΧοπορΠοηΐθπι ἐκκλήτους 6586 
ῬΙῸ ἐκκλησία Ἰάτὴ ΟἸἸπὶ γϑοίθ τηο- 
πὰς Γι Θοποϊανιιβ, αἀθιηάθ δοσυγα- 
τπ|5 ἀοουϊ Μογιβ ἴῃ [ηπ]οθ. ῬὈτϊ- 
Τητ ἔκκλητοι 5011 ΠΟΙΏΪΠΔΉΓΙΙ 5, 
3, 3. ΖΗ οἱ Ἰαπριπίαν ορῃο- 
ΤΊ8, 110] συμμάχοις. 6, 3, 3. ". 2. 
τι ριον Ὁ ΠΕ ὦ. 5. 4. 
38. 5» 2, 23. οὗ 24. 5» 2,12. Οὐχ 
506] ΘΟΠΟΙΟΠΙ ΠΟῚ ἀΠογαηΐ, αἸοῚ μι- 
κρὰν ἐκκλησίαν 3, 3, 8. σοπδοῖ Μο- 
ΓᾺΒ, οσοηΐτα ΟΥ̓αρῖιβ 46 ΓΘΡῸ]. [μ8- 
ΕΠ ἘΠ 7. 

ἐκκόπτειν δένδρα 6. 5, 37. σκήνωμα ἢ, 
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4: 32. ὨΟΠΊη68 ἀθίαγθαγθ 7, 4; 
26. 

ἐκκρούειν 7» 4» τό. 
ἐκλάμπει ὁ ἥλιος ἀγα. 
ἐκλέγειν τὴν Ἀδοττὴι ΤΡ 25. ΠΣ 

Το πιοϑύμθηθ οοπίγτα Τπηοογαΐ. Ὁ. 
18. ΤὨυογα. ὃ, 44. ἐκλέγειν μος 
56η8ι δηποίανι Μοῦ, ασποα 46 
ΡΟΓΏΦΟΥΘ ΡΓΟΡΙΊΘ αἸοιαΓ. 

ἐκλύεσθαι τὸν πολιορκούμενον, ΒΟΙνΘΓΘ 
ΟὈΒΙΘΊΟΠΘ 7, 1. 25. 

ἐκπίπτειν, 6]10], ΕἸ ΤΩ ΘΗ ΌΡΌΓΘ 4: 4.11. 
ὁ,,6 5.5 δ ρ 53.) 4... ΩΣ ΝΩ 

ἐκπλῆσαι τὰς γνώμας 6,1, 15. 
ἔκπλους 1, 6, 18. 2,1, 17. 
ἐκποδὼν ποιεῖσθαι, 6 ΤΩΘ 610 10]]ΕΥ6 2, 

4. 18: δῦ Τῦ, 
ἐκπολεμεῖν τινα 5» 4; 20. Πού. 
ἐκπονεῖν εἰς κόσμον 4:2, 4 . μισθοφό- 

βοε ἐκπεπονημένοι, ὡς ἂν κράτιστοι 

εἰεν 6, 4: 28. 

ἀξοσθοιξ με ΘΧΟΙ ΒΒ [6 Γ6 5. 1, 22. 
ἐκπορίζειν, Βιιρροα!ΐαγα 7, 4; 32. 
ἐκστρατεύεσθαι ἢ, 5. 9 
ἐκτειχίζειν, ΤαυΠ ῬΟΓΠΘΘΥΘ 5, 2, 8. 

4».4» 1δ. 
ἐκτρέχειν 4. 3» το. ΊαΘ ἔκδρομος. 
ἐκτροπὴ, α6 νὶᾶ 7,1, 10. 
ἔλαττον εἴκοσιν ἱππέων ᾧ, 5, 51. πού. 

ἐλαττοῦσθαι, τυῦτηθ ΓΟ ΤΙ ΠΟΥ 6856 
Ι, 5» 9. τὶ ὑπό τινὸς 2, 4. 1Ο. 

ἐλαύνουσιν ἱππεῖς, σοποϊΐαΐο Οσαγδι 
ΘΟΌΟΥΠΊ ἔουαπίατ 2, 2, 22. διάΘ 
ἀνίημι. 

ἐλλιπεῖν οὐδὲν 7. 5. ὃ 
ἐμβάλλει ἡ ναῦς τ, 6, 33. ΥοΙηΙρ65 ἐμ- 

βάλλουσι 5.1, 18. ποί. 
ἐμβολὴ, δατίτι8 ΓΕΡΊΟΙὨΪΒ 4. 3, 1Ο. 4: ,» 

η. 0, 4, 4. ἔμβολον, ΤΟΒΙΓΙΠ ΠΆΥ]8Β 
7: 8. 22. αὰο Εἰ ἐμβολή. ΗΐΪπο 4, 
3, 12. ὩΔΥῚΒ ΟἸοΙΓαΓ ἐμβολὰς ἔχουσα. 
Ψιάδ ποίΐδ8. 

ἐμβροντᾶσθαι Σι Ἐς 2 ΠΟΙ: 
ἐμμένειν ὅρκοις 2,9 4: 43. 

38. 5» 3» 27: 
ἐμπεδοῦν, Ταῦτ Πα ΌΘΓΘ 5.1,32. 2.4,6, 
ἐμπνεύσας θεὸς ὨΟΙΏΙΗΙ [οι Πα ίποτα 

Δα αι 7,4» 82. 
ἐμποδὼν εἶναι 2, 3, 22. 2. 8:5: 8» 2 

30.» ὍἈΌΙ οἴαΐ ἐμπόδιον. τοῦ παν, 
5» 3 

μα νὴ ΠΊΘΥΟΘΒ ΤΠΘΥΟΔ[ΟΥΙΊΙΠΩ 5,1, 22. 
Ηΐϊης ἐμπολῆσαι ΑΠΔὉ. 7, 5. 23. Ῥοϊ. 
Τὰχ. δ᾽ τ. 

ἔμπροσθεν ποιεῖσθαι 4. 2, 8. 
ἐμφαγεῖν 4, 5. ὃ, ηοῦ. 
ἐμφανὲς 5, 2,10. 
ἔμφρουροι ὄντες ᾿Αθηναίων, αὶ ὈΥδ681- 

αἴο αὖ ΑΥΠΘΠΙθηβιθιι8 ὑθηθηΐαγ τ, ύ, 
13. 5868 Μουῖβ ἢ.]. ᾿πίογρυθίαςιν 

εἰρήνῃ 5» 19 

ΙΝΌΕΧ σἀπουϑ. 

ἐμφρούρους ῬΕΓ φρουρούς. Ἰμοοὰβ 
[ογΐαβ88 νυ] Οϑιι8 δϑῦ. 

ἔμφωνος 2, 4, 20. 8111 Π0ν1 εὔφωνος 
Βαθθηί. 

ἐναποδημεῖν 3,1, 2. 
ἐνδεέστερος 4,1, 2. 
ἐνδεὴς οὐδενὸς γένος 7,1, 22., ὉὈΙ 8111 

γένει ΠΑΡ ΘΗΐ. 
ἕνδεκα, οἷ, τ ἀΙΘΟἸΙΤΗΨΙΣῚ σΔΡΙ118165 1. 7,06 

2. ἃ..21. 2; 458. ιοσοσπε, τ τ. 
τοὺς ἕνδεκα ἄρχοντας ΔΡΡΕΙΙαΐ ; α6- 
ΒΟΥΙθ1 ΕἸ γτηο]ορ,. Μ. ηοπαηΐα Μοτο. 
Οοηΐ. ΘΙ] αιίογι [μοςΐ, ΑΠπάοοϊαθ8. 

ἐνδέομαι. εἴ τις ἐνεδεῖτο 5,1, 27. 
ἐνδιδόναι, ἀφ ογθ, ργοᾶθιθ, ἔσϑᾶθγα 7, 

4. 14. Αρθβ118ὶ 2, τι8. Ρ]αΐατο 5 
ΠῸ ΠΡ 

ἐνδυναστεύειν ΠΝ 
ἐνεργὸς χώρα 4, 4.1. 
ἐνίημι. ἐνέντες, ἸΤΩΤΩ15515 ΠΔΌΘΗΙΒ 2. 4: 

42. τοί. 
ἔνορκος 6. 2, 18. 

ἐντόνως λέγειν 2, 4: 22. 
ἐντρέπεσθαί τινος 2, 3, 32. 
ἐντρυφᾶν 4.1, 20. 
ἐνωμοτία 4, 4,12. ποί. 
ἐξαγγέλλειν, ΡΥΟΘΙΘΊ, 1, 15. 1,0, 28. 

4101. 
ἐξαιρεῖν, ἄε]θγθ ἅ.:2.. ὅ.. 2.2, 0. ἘΣαΙΞ 

ρεϊσθαιΐ͵ἱστία 1,1. 13. [ΟΊ]6το, ΘΔΡΘΓΘ. 
ἐξαίσιος 5, 4: 17. τε, Ὁ φυγὴ 4. 3. 8. 
ἑξάμηνος 55. Χρόνος δ. ἃ, δ οδε, ΤΠ 
ἐξανίστημι τὴν ἐνέδραν 4. ὃ, 56. 
ἐξαπιναῖος 6, 4, 32. 
ἐξάρχειν παιᾶνα, ῬΥΘΘΟΙΠΕΙΒ 2, 4, 17. 
ἐξελίσσειν 4. 3» 18. 
ἐξειργασμένη χώρα 6, 2. 23. 
ἐξέρχεσθαι ἔξοδον 1, 2, 1. σπονδαὶ 

ἐξέρχονται Πρ 2:2 
ἐξέτασις καὶ δοκιμασία. 6, 4,31. ἐξέτα- 

σιν ποιεῖν ἐν τοῖς ἱππεῦσι 2, 4, 8. 
ποιεῖσθαι 2, 3, 20. ΑἸ11ῸῚ ἐξέτασιν ἐν 
ὅπλοις ποιεῖν. ῬΒυογα 65 4, ἢ4- οἷ 
6, οὐ. ἐξέτασιν ὅπλων ποιεῖσθαι. 
Ογτορεά. 2, 4.1. ἐξέτασιν πάντων 
ποιουμένου ἐν ὅπλοις. 

ἐξευρίσκειν 4,1, 5. 
ἐξηγεῖσθαί τον Ὲ Ὁ, 
ἐξήκει ὁ χρόνος ἢ. 1, τ8, 
ἐξιδιώσασθαι 2, 4, 8. 
ἐξικνεῖσθαί τινος 2, 4, το. 
ἐξόδους ἐξέρχεσθαι 1, 2, τῇ. 
ἐξορμᾶν τινα 2, 3, 2 
ἐξεώσθησαν 4. 3,12. πού. 
ἐπαγγέλλεσθαι, υἱίτο 6 50 ΟΠΈΓΓΘΙ, 

ὁ; τ: ,6 ὦ, 285, ον 50: ἐπαγγελ- 
λομένῳ Μοτγῖιβ ᾿Ἰη ογρυθίαξζασ φιῖ εἶ6-- 
γιἐλαΐ, οαἰοῖέ, δ᾽ τ] τη Θη5. Πᾶς 
ΠΟΙΟΠΘ νυ ατη 8}188 ἀοξντιτη ΡΟΗΪ. 

ἐπαισχύνεσθαί τινα 4.1. 54. 



ΙΝΌΕΧ ΟσΒ ΟΙ5. 

ἐπαιτιᾶσθαι οὐδὲν 1.1, 20. 
ἐπακτρὶς 1,1, 11. 
ἐπανάγειν, ἴῃ Δ] ἢ ῬΤΟΥΘὮΙ οΟΠἑΓα 

ΔΙ ποτα 6, 2, 28. 
ἐπαναπλεῖν, ΘΔ Θτὴ ΠΟΙΙΟΠΘ 4, 8, 46. 
ἐπαναστρέφειν, ἴῃ ὩρΡΎΩΪΠΘ, ὦ, 2, 21. 

οί. 
ἐπαναφέρειν εἰς τὰς ᾿Αθήνας, Υοΐογγ6 2, 

ΠΑΡ τὶ 
ἐπαναχωρεῖν ὦ, 2,21. 
ἐπανέρχεσθαι ἐ ἐπὶ τὰ πράγματα τ, :21. 
᾿Επάριτοι Ατὐοδάαπη 7, 4: 22. εἴ 33. ποΐ. 
ἐπεὶ τάχιστα, Π18ΠῚ ὈΓΙΓΠΠΠῚ 2, 2, ὃ. 
ἐπεισβαίνειν 1,1, 6. 
ἐπεισπλεῖν 1,1, 5. 6 12. 
ἐπέκεινα Ἡρακλείου 5,1, ΤΟ. 
ἐπέχειν τ, 6, 6. τῆς ἐπιτειχίσεως 6, 

» 8» 4- ἄερεστο 
ἐπὶ τόπου, ὙΘΥΒΙΙΒ 1, 2,11. οἵ 41101. ἐπὶ 

τίνι λόγῳ ; αυΐθυα, ἸηβίτιοὉ] τηδη- 
αἰ ὲ 2,2,10. ἐφ᾽ ᾧ, ἐφ᾽ ᾧτε, ἐφ᾽ οἷς, 
θᾶ Ιερθ, θᾶ φοπα 016 2, 3, 11. 3,1; 
Π 815...» 122. 4. 5338. ποῖ. [[ὰ 
(ΟΠ 6118 5, 1, 4. ΟὈΒθα δ. ν ]η- 
ἰδ} ὑπο, σαπῇ 60, π6 ααπθιΐε5. ἐπ᾽ 
ἐφόρου ΟὐΤΟς Ὶ. 2. 5. 1, 7. ἐπὶ τῇ 
νυκτὶ, ροϑύ 4, 4, 9. ἐπὶ μιᾶς, ΒΙΠρ1ι- 
Ἰαΐϊταη 1, 6, 29. ἐπὶ κέρως, 51η- 
σὺ] ἀδίποορβ τ τ ΘΝ Ε ηϑ: 
γΑἸΟΙΚοΠᾶγ. δα ΟΣ ΒΞ ΣῚ 0. 712. 
ἐπ᾽ ὀκτὼ, ΟΟἴΟὨ] 2. 4. 23. ἐπ᾽ ἐννέα 
ἀσπίδων 6, 5; 10. 1. 6. ὁπλιτῶν. τὸ 
ἐπ᾽ ἐκείνοις εἶναι, απιαηθατη 1η 1118 
ἔπΐ 5, 5, 8. Μαγκδπά. δα 1 γβιδιη 
Ρ.- 482. 6α. ΒεΙβ]ς. οἱ ἐπὶ πᾶσι, πο- 
ὙἸΒΒΙΓΏΤΙΠῚ ΔΡΊΩΘΗ 1,1, 234. ἐπὶ μαρ- 
τύρων, ΟΟΥ̓́ΆΤῚ (ΘΒΌ τι 6, », 528. 

ἐπιβάταιτ, 6,.13. τ, 1. 28. ποΐ. οἱ 20. 
ἸΟ ἡτ, ἘΞ ΤΕΣ ΗΠ ας ΟΝ: 
ατεθοιτη γοσαθυ]ατη ροβαὶϊί ΗῚΓ 5 
Ὧ6 Ὀ6110 ΑἸθχ. τποπθηίθ Μοτο. 

ἐπιβολὴν ἐπιβάλλειν τ, ἢ, 1. ῬοΒίπ]αΓΟ 
πὖ γ60 τημ]οΐα ᾿πηροπδίμγ. ᾿ΓΆΥ]ΟΓ. 
Δα ἴχγ8. Ρ. 219. εὖ Μαγκ]δηά. δὰ 
1,γ8. Ρ. βύρ. 

ἐπιγαμία 5, 2.19. Οὐππαδίαμῃ πο- 
ΤῊ8Ώ15, 1. 6. [αου]ῖαβ τύ ΠΟ [ΠῚ 
Ἶαγα Ἀοτηδηο σομίγα 6 Πα], (οβίθ }]- 
Ῥίδηο. 

ἐπιγράφεσθαι ἢ. 5; 20. πού. 
ἐπιδέκατον, τὸ, ἀΘοΙτηᾶ ΡΆΥΒ 1, 7. 10. οἱ 

21. τοί. 
ἐπιδιαβαίνειν 5, 2, 4. 
ἐπιδιαπλεῖν 1,1. 15. 
ἐπιεικῶς, ν]46 5, 4: 50. 
ἐπιζημιοῦν 5, 2:14. 
ἐπιθαλαττίδιος 4. 8,1. 
ἐπείθρυθοιν εὐμενῶς 1, 7; 132. 2; 3» 40. 

6, 5; 31: 
ἐπικαιριώτατοι 3, 3,11. 6, 4.15 
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ἐπικαλεῖν τινίτε 1,1, 28. Ἰοοιι5 ΟὙτορ. 
4; 5» 12. 8110 ΡΘμεποί. ἐπικαλεῖσθαι 
θεοὺς 2, 3, 88: ἴοδί65 ἔδσοτο. 

ἐπικάμπτει τὸ ὑπερέχον 4.- 2. 12. 

ἐπικεῖσθαι, ἀτρετα ὦ, 5, 35. δἔ 5, 2, 1. 
ΝΙάΘ ἐγκεῖσθαι. 

ἐπικηρύττειν 1,1, 15. ῬΘΙ ΡΥΘΡΟΟΠΘΠῚ 
ΘΟΙΘΘΓΘ. ἀεπιηίϊαϊα βἴτηαϊ Ραπᾶ. 

ἐπικτᾶσθαι, ΔΟΠΌΪΓΟΓΘ 7,1, 2. 
ἐπικυδέστερος 5.1, 56. 
ἐπικυλινδεῖν 2, Β, ΠῚ 
ἐπιλαμβάνεσθαί τινος 2, 1, 32. χωρίου 

ὁ. τιν. 42: 
ἐπίλεκτοι ἢ, 1, 10. δ΄ 4110]. 
ἐπιληίδες ἘΟΣ 8 δ. τ Ὧν 
ἐπιλογίζεσθαι ΠΕΣ Ως 
ἐπιμαρτύρεσθαι θεοὺς 5, 4, 4. 
ἐπίμαχος 7.1, 4. ΠΙΟάοΙὰΒ ἴπ οδάρθτη 

ΤΘ 15, 68. εὐεφοδώτατον ΑἰχΙΐ, πηο- 
ῃθηΐθ Μοτο. 

ἐπιμέλειαν, κατὰ, ΘΟ ΒΕ]ΐΟ 4; 4: 8. 
ἐπιμελητὴς, Ἰάθηι αὰϊ ἁρμοστὴς 3, 2,0. 
ἐπιμένειν σπονδαῖς 2, 4, 7. ποί. 
ἐπιμιξία 5, 1,1. ποῖ. Ρ]αίΐατοῃ. [,γ8. 

ΟΣ .2: 
ἐπιπαραθέουσι 5, 4; 51. 
ἐπιπεδέστερος ἢ. 4. 12. 
ἐπιπλεῖν, ἸΏΨΘΏΙ ΠᾶνΘ ἢ ὨΔΥΘΠῚ 1, 1, 

17. 
ἐπιπονεῖν, ἸΔΌΟΤΑΤΘ Ἐ]Γὰ τηο΄τιπ ὁ, 1, 

ΤΠ. 516 τῇ δ 6Ρ- [μϑοθας 2. δ- 
ἐπισημαίνειν 46 ΟΥ̓ΔΟῸΪΟ 4; ἢ; 2 
ἐπισιμοῦν ἢ. 4, 0. πού. 
ἐπισιτίζεσθαι 2, τ, 21. ὨΙης ἐπισιτισμὸς 

8» 2; 10. 
ἐπισκευάζειν, ΥΕἤ 6Υ6, ΔΡΡΑΤΆΓΘ 1, 5,10. 

ἡ..2. 18. Ἐ; 5,1. δ᾽ ΑἸ10)]. 
ἐπισκοπεῖν, ΟὈΒΘΥΨΆΓΘ, ΠΟ] ΌΪΤΘΓΘ 5, 2,7. 
ἐπισπεύδειν 5,1, 22. δοίϊνα. 
ἐπιστέλλειν, ΤὨΔΠΟΔΥΘΊ, 5» 2. 1, 7» 11. 

οὗ 41101. Ῥ6Ὺ ᾿ογὰβ ΒΡ ΠΟΙ 2,1,1. 
ἐπιασ τολεὺνς τὶ τ Τα 2. τ ἢ, ἦν 5. ΗΣ. 
τ τ Ὁ Ἰάθιη ἐπιστολιαφόρος ὕ: 
2, 25. ῬοΟΙ]αοὶ τ, οὐ. ἐπιστολεὺς ὁ 
ἐπὶ τοῦ στόλου διάδοχος ναυάρχου, 
ἰ. 6. Ἰοσαίτιβ ΠΑ ΆΓΟΉΙ, 4] ΔΌΒΘΠηΓ5 
ν6] τηουΐ] πλιιητι8 ν]σοθβατθ ΟὈΙθαΐ. 
Οοηίτα Ν᾽ ΔἸ ΟΚοπαν. δα “ΓΠθοογ. Ρ. 
262. σρηβθθαΐ 6586, 41] πηδπάαΐα δὰ 
ΟἸ 55] υ]ο05 ρϑυ ογεθαί. Παυ! θη οπη 
ΜοΥο β6πί|ο. 

ἐπιστρέφεσθαι, ΟσΟΥΆΤΘ, ΘΟΠΊΤΠΟΨ ΕΥ] 81- 
αὰἃ ΓΒ 7; 2;2. ἐπιστρεφὴς. ΟΥ̓ΔΙΟΥ 
6, 5, 7. ΒαΒηἸς. Ηϊβῦ. Οὐ. το. Ρ. 
120. ἸΠίοΓργοίδ βοἰογίϊβϑίηνι. 
ψιάδ 1μοχὶο. ̓ η ἐπιστροφή. 

ἐπιστροφὴ, ουγᾶ 5, 2, 0. 
ἐπιτάττειν 1, , 21. 
ἐπιτειχίζειν τινὶ 5,1; 2. 7, 2, 20. 1π46 

ἐπιτειχισμὸς, οἱ ἐπιτείχισμα ἸὈθϊα. 
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Ομ. 2, 2, 1. οὐ δ ββϑιηρ. δᾶ 
Π)ιοά. 12, 44. 

ἐπιτήδειοι, σορδῦϊ οὐ δ γη]Οὶ 1, 4, 5. οἵ 
4110]. τὰ ἐπιτήδεια, δ νΙοτη ΠΘΟ68- 
ΒΑΔ 2, 4, 10. οἴο. 

ἀπένίθευδαῖ, ΔαρΥΘαΙ 2, 4:11. ἐπίθοιντο 
ὅν π᾿. 18. 

ἀρένανκαι ΣΤ Ποῖ. 
ἐπιτυγχάνειν τινὶ 4, 2, Τῇ. 

πῖνάς ἢ» 10. 
ἐπιφαίνεσθαι, Βυιι 10 Δαν ΘὨΓ16 4, 8, 10. 
ἐπιχείρημα 1, 2; 4. 
ἐπιχωρεῖν 2, 4; 34. 
ἐπιψηφίζεσθαι τ, τ, 54., Ὁ] οοαά. 

ΒΙΠΊΡΙΘχ ἀθαθυιηΐ. 4, 2, 2 
ἐποικοδομεῖν τὸ τεῖχος 6, 5, 12. 
ἔποικοι 1, 2,11. 
εἰργασμένα, ΔΡΥῚ οὐ] Ρ, 3; 3: οὐδὲν 

ἄλλο κακὸν ἐργασάμενος ἐν τῇ πόλει 
1,1, 20. ἀγαθὸν ἐν κινδύνοις 51Π6 8δ6- 
ΟΌ8. ῬΘΓΒΟΠδΒ 2, 2, 20. 

ἐργαστήριον πολέμου ΩΣ τ 
ἔργον, ῬΓΟΘΙΠΠῚ 5, 3; 2 

ἐρημοῦσθαι 8» 3. 37: 
ἔρρει τὰ καλὰ τ, 1, 22. πού. 
Ἑστία βουλαία ἘΠΩΜΕΝΣ. 
ἐσχατιαὶ, ΔΟῪΪ Ξω 4: 4. 

ἐσχατώτατα πάσχειν 2, 2, 4ὃ. τοί. 
ἑταιρία, ἴαοῖϊο 5, 2, 25. 50614]1{848 2, 

4; 51: 
εὐαγγέλια θύειν τ, 6, 27. βουθυτεῖν 4, 

3:14. 
εὐδαιμονικῶς διάγειν 3. 2, Ἴ. 
εὐδιαίτερος ἄνεμος 1, 6, 30. 
εὐδοκιμεῖν 4, 5. 4 
εὐδοξεῖν 1,1, 231. 
εὐεξάλειπτος ΣΕ ῸΣ: 
εὐεργεσία, Ὀΐα]ι18 Θθγρθίθθ 1,1, 26. ἢ. 
εὐετηρία, ΔΠῺ] ἔου 1068 5, 2; 4. 
εὐήθης 2. 3.11. 

εὐήλατος 5, 4, 54. 
εὐημερίας οὔσης, (16 ΒΕΥΕΠΟ 2, 4, 2 
εὐθὺ ΤῬυθείου 1, 4, 5. 
εὐθυμεῖσθαι ἢ, 4, 536. 
εὔϊππος 4, 2. 2. 
εὐκατέργαστον ὍΣ 8. 
εὐκαταλυτώτερα 3 δ» ΠΕ- 
εὐκαταφρόνητος ὑ ὑπὸ μηδενὸς 6, 4, 28. 
Εὔκλεια, τὰ, ἴοδι1 ἀ]65 ἘΠ ΆΡΕΝΗΝ 

45 4.2 
εὐκρινεῖν 4, 2, 6. πού. 
εὔλυτον 5, 2, 12. 
εὐνομία 4, 4, 6. 
εὐορκῶν 12}. 1. 
εὐπορεῖν τινος 1,1, 6. τς Ὅ:1ὰ. 
εὐπορώτεροι ἐνίοτε γίγνονται ἄνθρωποι 

ἁμαρτάνοντες ὦ, 5, το. 8ὶ Βοηρίατα 
ῬΔηᾶ : ποί, 

εὔριπος τ, 6, τό. ; ; 
εὑρίσκειν, ΘΑ 3, 4, 24. οί. 
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εὔτακτος 3.1, 25. 

εὐτρεπίζειν τὴν πόλιν τινὶ 4, 8, 12. 
εὐτρεπίζεσθαι τὴν πόλιν 4, 8, 6. 

ἐφήδεσθαί τινι 5, 3, 20. ἶ 
ἐφοδεύειν 2, 4: 24. 5. 3» 22. 
ἐφοδιάζεσθαι τ, 6, 12. ἐφόδιον 1,1, 24. 
ἔφοδος τῶν ἐπιτηδείων, ααἀὐνεηΐτιβ σοτη- 

τηθδίμι8 2, 4: 3. 

ἐφορμεῖν, ἴῃ ἈΠΟΟΙῚΒ ΒίαΥ6 1, 6, 20. 21. 
ῬΒσογά. 3» 33: ῬΟΙΠΌΣ Ἢ: 122. 

ἔχειν. ὥσπερ εἶχε 4, 1, 13. ὡς εἶχε 
φιλίας 291, 9. ὡς τάχους εἶχε ΕΣ 
15. οὐκ εἶχον ὅπως, 4; 15. ἔχει τὰ 
πράγματα 1, 6, 9. ἐχόμενοί τινος, 
ΡΓΌΡΘ Βίδηϊε85 4.4.9. οἷ 4101. ἔχεσθαι 
ἔργου, Ἰηδίδγθ ΟΡΘΥΪ γι 2 10. ἑκτέον 

μου ό, 1. 12. “χαλεπῶς ἕ ἔχει, ΑἸ ο118 
οδύ 7. 4. 6. εἶχον περὶ λείους 7» 4; 
28. Ἰηβίαδηΐ. ἔχειν του, ΡΙῸ ἐπέχειν, 
ΤΘΌΠΟΓΟ 4; 8, 5. ΔΗΔθ45. 2, 5» 6 
εἰ μή τις σχήσοι καὶ ὅθεν ὁ σῖτος 
φοιτ Ἐν 7 3Π: 

ἐχυραὶ πόλεις 3,1,15. 
ἕως, ᾿πίογοα ἀυτη 4, 7, 2 

Ζηλοῦν 6, 5, 28. 

ζημίωμα 3,1, 7. 

Ἦ. πλέον ἢ σταδίου 5, 2, 14. 2,1. 0. 
4; 6,ο 5. 

ἥβη, Ραβοτίας, ϑοίδϑβ τ] 8715 στη 1Π- 
οἰρ!. οἱ δέκα ἀφ᾽ ἥβης 3, 4; 23. ποῦ. 
τὰ δέκα ἀφ᾽ ἥβης 4, 5.15. 5» 4» 40. οἵ 
41101, φαοα αδϑί ΡΓῸ οἱ ἔχοντες τὰ δέκα 
ἔτη ἀφ᾽ ἥβης. 

ἤδη. εἰ μὴ ἤδη πράξοιεν 6, 4, 56. 

ἡμερεύειν 5, 4) 3 
ἡμεροσκόπος 1,1, 2. ΟΡΡΟΒΙΓαΥ φρυ- 

κτωρῷ οἷ νυκτοτήρῃ. 
ἡμεροφύλαξ ἢ. 2, 6 : χ᾽ δ 
ἤπειρος, ἴοττα, σΟη Πθη8. (Οτθοὶ ἴἴὰ 

Αβ1θθ σοῃππδθηΐθμη ΑἸ ΟΘΙῈ Βο]θηΐ 1, 
τὰς ἜΤ 5: 

ἡττᾶσθαι, ΤΕΡαΪβαπι ἔϑυτθ, ἡττωμένους 
ἀπέπεμπε 3, 4; 8. 

ἠὼν, Ἰζ{51,1, 2. 

Θαλαττοκράτωρ τ, ύ, 2. 
θαμίζειν 5, 4. 20. 
θανατοῦν 2. 3.1 δ: [τ 51: 
δαρδδλεω ἡο εἶναι τὸ μὴ “πρὸς τὴν 

πόλιν προσβαλεῖν ἂν ἔτι αὐτοὺς 6, "5, 
δ: ΗΟ: 

θεραπευτικὸς 3,1, 25. 
θερμὰ, θερμαὶ, γιὰ δα]. οΔ] 18, ναὶ 

ἸΟΘῸΒ ὃν 5. ἃ: 
θεσμοφοριάζειν 5, 2, 20. Ὠοΐ. 
θῆραι, γΘὨΔΌΙΟΠΘΒ, ἴοτοο δ νϑ παι ΟΠ ΘΠ 

ΠΟἸ]θοΐδο δῦ μα 185 4,1, 15. 
θρασύνεσθαι 2, 4. 2 

π«(ὐμὸνὶ. 
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θροῦς διῆλθε 6, 5, 35. 
θύειν τὰ εὐαγγέλια 1, 6, 38. 

ἸΙατρεῖον, Οἰ ΠοἸπα τηθα]οὶ ν6] ΟΠ ΓΡῚ 
δ.) κα; 

ἱππαγρέτας 3, 3, 0. Πού. 
ἱππαρμοστὴς 4, 4.:16..4.. Ὁ» 2 ΤΟ Τα 

αυὶ ἵππαρχος 8110]. 
ἱππάσιμος Ἴ, 2. 12. ἱππεύειν, Θ6110 Πη6- 

ΓΕΓΘ 3,1, 3. 
ἱπποδρομία 3. 2; 4. ἱππόδρομος 3, 4. 

τό. 
ἱπποκόμος 2, 4: 4. 
ἵππος, ἢ, 3. 2.1. οὗ 4101 ῥὑτὸ δαυϊζδία. 
ἱπποτροφεῖν 2, 4.15. 
ἱπποφόρβιον, στοχ Θα]ᾺΠοΥα Ραβ6Θη- 

υἱθπν 4; 6; 6. 
ἴσαι, ἰοϊάθηη 1, 6, 21. ἐν τοῖς ἴσοις καὶ 

ὁμοίοις πολιτεία 7,1, 45. ποῖ. ἰσαί- 
τερον 7.1,14. 

ἰσομέτωποι 4: 5. τύ. 
ἰσοτελεῖς, ἰσοτέλεια 2, 4, 25. πού. 
ἱστία τὰ μεγάλα 2.1, 20. 6, 2, 27. ποί. 
ἰσχυρὸν ψήφισμα, νΘΘΙΏΘΗ5, ΒΘΥΘΥΙΙΠῚ 

πὴ. πὸ. 

Καθάπτεσθαί τινος 1. ἢ; 2. 
καθέλκειν, ἀδαμοοῦθ 1,1, 4.1, 6,10. 
καθήκει ὁ χρόνος 4, ἢ. 2. ὄρος ἀεβήκον 

ἐπὶ, ῬΡΥΟΟΙΤΥΘΉΒ, ΡΟΓΠΏΡΘΩΒ 5; 4, 17. 
καθίζειν εἰς τὸ συνέδριον ἢ. 1, 20. 
καθιστάναι τὴν πόλιν 2, 3, τὃ. κατα- 

στῆναι εἰς τὴν βουλὴν 2, 3, 38. ποῦ. 
εἰς οὖρον 2, 3, 231. τὰ καθεστῶτα 1, 
6, 5. εἴ που κατασταίη 4, 1.11. κα- 
θίσταντο εἰς τοὺς ᾿Επαρίτους 7. 4; 
34. 

κάθοδος, Τρα!ϊῦτι5 ΘΧΘΊ]1Β 1, 1, 21. 
καθυφίεσθαι 2. Δ. 28: 
καὶ εἰ, ΘἰἸΔΙΏ81 2, 4, τό. Δ]ΟΚοη. δ 

ΟὐΠητηθηΐ. 491,1. ὅὅδθρ6 οἰϊδιη καὶ 
αϑβί ΡΙῸ καίπερ. 

καινουργεῖν περί τινα 6, 2, τύ. 
καιροῦ πλέονες 2, 3, Τῇ. ἐγγυτέρω τοῦ 

καιροῦ 8» Φ» ϑ᾽ πορρωτέρω 7: 5»ν18. 

ἐν καιρῷ εἶναί τινι 3, 4,0. ἤ, 4.8. 8}1- 
40 86 ἴῃ ΙΟ60 ΤηΔΡΊΙΟ 118 88] δαΐ- 
ΓΌΠΗ, ΟἸςοτο [ηνϑηΐ. 2, 35. ἡγεῖσθαι 
καιρὸν εἶναι 3, 4, 23. καλὸς Δαα! πη 

3» 8» 5: ποί. 
κακοπράγμων 5, 2, 26. 
καλῷ, ἐν, ἐστὶ 4. 2: 3: ἐν καλῷ τοῦ 

βλάπτειν 6, 2, 9. ἐν καλῷ ὁρμεῖν 2, 
1,25. τὸ καλὸν, ὈγϑΡΟΪαγ6 ἔδούαπῃ ύ, 
5. 46. ΜιάΘδ καιρός. 

κάρανος 1, 4; 3. ὩΟΐ. . 
καρτερεῖν Ἃ. 2, ὅ6.. ἃ, τ, 14: 17. 2; 

ΤΊ. 
κατὰ οὐτὴ δοοσιδαίϊνο, 6 ΓΟΡΊΟΠΘ 4; 2; 

12. 

κατάγειν, τού ποογο, ΓΘΨΟΘΔΥΘΊΙ, 2, 20. 
2, 2, 20. τὰ πλοῖα, ᾿πίοΙΟΙρΟ ΓΟ 4, 8, 
ΤῊ 55 1τν, 26. τοῦ; 

κατάγεσθαι, ον 4.5.1 
ταγωγὴ 3. 2, 11. 

καταγιγνώσκειν προδοσίαν τ 6, 
ἄνδρα καταγιγνώσκων ἀδικεῖν Εν» 4; 
20. ΑἸ ΘΟΡΠΟΒΟΘΙΕ 5, 4, 57. 

καταγορεύειν τι, ἀοἴθο᾽γθ, πα !οαγο 2, 

8» 5: 
καταδαρθεῖν ἢ, 2, 223. 
καταδικάζειν τινὸς δίκην 2,1, 21. 
καταδεδυκυῖαι ναῦς 1, 6, 56. πού. 
καταθέοντα πλοῖα 1,1, 35. 
καταθυμεῖν 3, 2, 27. 
καταιτιαθεὶς 1, 1, 22. 
κατακοιμίζειν 6, 4, 56. 
κατακρημνίζειν 2, 1, 21. 
καταλέγεσθαι, ΥγἸ] 168 5101 σΟΠΒΟΙΌΘΓΘ 

εὐ τ, Ὅζ. 
πλουσίους ἱπποτροφεῖν κατέλεξε 53, 4, 

15- ποί. 
καταλεύειν 1, 2, 12. Πού. 
καταλύειν θυσίαν 4, 1, 22. τὸν δῆμον 
7. 20. ὑτὴν. ἀσκηῆσιν Ὁ; 4. τ. 
ῃοΐ. 

καταμανύειν, ἸΠ]ΟΙ τη ἔδοογ ΘΟ Τὰ 2, 
3, 2. 

καταμελεῖν 6, 2, 30. 
κατέμεινεν 5, ὃ, 12. 
καταναυμάχειν ἢ: 1. ΤΟ. 

κατανύειν εἰς 5, 4, 20. 7, 1, 15. 
καταπατεῖν 3, 4. 12. 
καταπαΐειν ἀρχῆς 2. 4; 15. 
καταπλεῖν, ΥΘ6ΙΓΘ ΟΌΠῚ ΠΑΥΘ 1, ύ, 58. 
καταπολεμεῖν τινα Ἴ, 1, 1Ο. 
καταρρᾳθυμεῖν ὁ, 2: 80ὲ 
κατασβεννύειν τὸ φρόνημα ἘΠ 6... ϑὲ 
κατασημαίνεσθαι, ΟὈΒΊρΡΊΤΑΓΘ 2, 1, 27. 
κατασιωπᾶν 5: 4; Ἶ- ΠΕΦΟΒΕΞῈ ΡΟ 2. 

4. 2ο. 
κατασκευάζειν τινὰ, ὥστε, 60 ΤοάϊροΓα 

δ» 2, 1. δημοκρατίαν 2, 2, 406. 
κατασκηνοῦν εἰς τὸ στρατόπεδον 4. 2; 

22. 
καταστασιάζεσθαι ι, 6, 4. ᾿ 
καταστρέφεσθαι, 510] 5:10} 6 Υ6, 5286. 
κατάστρωμα ἨΆΥΙΒ 1, 4; 1ὃ. 
κατατείνοντα, τὰ τείχη, ῬΕΓΠΠρΘΗΐ8 4: 

4. 1: 
κατατίθεσθαι τὴν λείαν εἰς τοὺς Βιθυ- 

γνούς 1, Ὦ, 2. 
κατατρέχειν, ἀἀούγΓοΓα δα ἸἸ{{π|5. 5, 1. 

12. 801 ᾿ΠΟΌΓΒΙΟΠΘΠ ΤῊ] ἸΓΔΥΘΠῚ 
Βιρηῇῆοαΐῖ, ἀπᾶθ καταδρομὴ 5, 4; 
42. 

κατατρίβεσθαι ὑπὸ πολέμου 5: 4: ύο. 
καταφρονητικῶς 4, 8, τ8. 5, 3; 2. 
καταψηφίζεσθαί τινος 2, 3, 1Ο. 5, 2; 

36. 

ἡ. Ὠϊης κα- 
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κατέχειν, ἸπδύαγαΘ, ΥΡΘΥΘ 4, 6, το. ποΐ. 
κατασχὼν, 4] ΔΡΡΟΪΟ ΠᾶνΘΙ 2,1, 

10. 
κατηγορεῖν κατά τορος» τ: 7: Ὁ» προδο- 

σίαν τις ὑμῶν τοῦτο κατηγοροίη 7. 

4. 40. 
κατορθοῦται πάντα ὅ, 4, ὃ. 
κάτω, οἱ, 4] τηᾶγα δοςο]ιηῦ ; Π]ης 

καταβαίνειν ΤΩΔΓΘ νΘΓΒΤΙΒ ἀδβοθηῆθγθ 
6 τηρα]Γ ΥΎΔΠ6ἃ ΥΘΡΊΟΠΘ 1, 4:1. 

κεῖνος ῬΙῸ ἐκεῖνος Β5ΕΘΡ1115 ΒΟΥ Ρ[ΌΤη 1Π 
ἢ]8 10 Τ18, οἵ ἀμρον; ἐμ 

κείρεσθαι ἐ ἐν χρῷ 17 “219: 
κελεύειν ἐπὶ τὰ ὅπλα 5 2, 3. 20. κελεύειν 

τοὺς ἕνδεκα ἐπί τινα 2, 3, 54. πού. 
κελευστῆς 5:1, ὃ. 
κέλης ὑπηρετικὸς 1, 6, 37. 
κέρας, κατὰ, 6, 5, τό. 8116 αϑί 7, 4. 

22. ποΐ. ἐπὶ κέρως. ΝΙα6 ἐπί. 
κήδεσθαί τινος, ἴανογ6 8]10] 6, 4, 5. 

Ὠϊης κηδεστεία 2, 4. 21. 
κατὰ κεφαλὴν ἡ: 2. ϑιυοι ατοοῦ. 
κήρυγμα μέγα 59 4511. 

κηρύττειν τὰ ζεύγη ἢ. 2. 223. Ὠοΐ. 
κῆρυξ τῶν Μυστῶν 2, 4, τΩ56. Οοηΐ. 

Μουὰβ δὰ βοου. ῬϑηΘΡΎΥ. α. 42. 
κιόκρανον, σαρ᾿ α]ΠΔ ΠΟ] 88. 4, 4; 

5. οί. 
κλαυσίγελως 7. 2, 9. πού. 
κλέπτειν. ἐκλάπησαν 5, 4. 12. ΟἸδτη 

ΒΕΡΙΓΑΟΙ ΥἹΙῚ τὰ αϊοσαηίαγ. [{8 
ΡΙαΐάατγοἢ. ΝΊοΙδο 6. 27. πολλοὶ διε- 
κλάπησαν ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν. 1ἴ6- 
Τύχη 6.. 20. οἱ ἴῃ. ῬΟΙΊΟ]6 ς. 25. ἐκ- 
κλέψαντες αὐτοῖς τοὺς ὁμήρους. 

κλῆσις, νΟσΔΙΟ ἴῃ 181, 7; ὃ 
κλινοπετὴς 5. 4; 5ὃ. 
Κλαῖὸς" ΘΟ ΑΤΘ 2... τω αν: ΠΟ". 5.2. 11. 

1η [ΟΥ̓ΠΊΘηΐΟ 6ϑί. 
κνέφας, ΟΥ̓ΘΡΙΙΒΟΌΪΙΠΙ 7, 1, 15. 
κόθορνος 2, 2, 21. 
κοίλη ναῦς, ῬΔΥΒ ΠΑΨῚ5 5800 οαἰαδίτο- 

Τηαΐθ 1. 6,:10. 
κοῖλον χωρίον, γ8}118 τηοπθ]θτι5 οἰποία 
ἘΣ Τὸ. 

κοινολογεῖσθαί τιν, σας τοι: ἢ». 980- 
κοινὸν, τὸ, τῶν ᾿Ακαρνάνων 4. 6. 4. 

1, 2. [ἴα ΟἼσοΥΟ σΟΠΊΓΠΠΘ ει 
ὙΓΠΉ τ, 58.:.2..40-. Εἰ,62. 

κοινότης, Ἰῃ Ἰαι46 1,1, 21. 
κοινοῦσθαι θεῷ Ἴ, 1, 27. ΝΙ46 ἀνακοι- 

νοῦσθαι. 
κόλπος, 1. 6. κοῖλος τόπος 6, 5, 17. 
κομίζεσθαι, ΤΟΟΏΌΡΘΙΓΑΓΘΊΙ; 1; 7. 
κόπτειν τὰ δένδρα 4, ἢ, 1ο. 5, 2, 20. 

χώραν 3, 2, 24. 4, 6, 5. οἱ 8110]. 
κόπτειν καὶ κάειν 2, 2, ᾿2ὅ. δωσθι 
4. ύ, 12. κόπτειν καὶ κατακάειν ᾿, 2 
20. πού. 

κόρη 2,1, 8. ποί. 

ΙΝΌΕΧ απ συ. 

κρανέϊνα παλτὰ, ΘΧ ΟΟΥΠΟ, 3, 4. 14. 
γᾶς δα Χϑθορῆ. 46 Νεπαῖ. το, 2. 
12. 5. 

κράσπεδον 3,2, τό. ποῦ. 4, 6, 8. ποί. 
κρατεῖσθαι 5.25.0; 
κρίνω γνώμην 1, ἢ: 38. κρίνεσθαι περὶ 

θανάτου 3» ἢ» 25- 

κρίσιν ποιεῖν τινι 5. 2, 35. 
κυβευταὶ 6, 53, τό. 
κύκλος 4, 4: 2. Εἴ 11. ὁ περιτετειχι- 

σμένος κύκλος 5. 2. 22. 
κυκλοῦσθαι περὶ τὴν πόλιν ἢ, 2, 8. 
κύριος, Ου]τ18 οϑῦ ΔΥΒΙΓ]ΌΓΩ 2, 2, ἤ. οὗ 

πα »οθ. Θ 1. 
κωλύειν τῆς πορείας 4, 3: 4. 
κώμη. ἴῃ Αδ5]ὰ νδ 1711 ν8ὶ] ΡρῚ ψεὶ ορ- 

ΡΙάα ρᾶῦνὰ ἀἴβρεῦβα αἀἸσαπίπιγ κῶμαι. 
457 1.18... .ὄὅ 81ὸ ΞῬΙΙΗΐυ8. ἸΠΙΘΙ ΌΓΠΕΒ 
Αογαϊποογηθη τοΐοτί 5, 5. 40. [ἃ 
Καύη κώμη μεγάλη 4. 1, 20. 

κωμαστὴς 5; 4: Ἶ- 
κώνειον πιεῖν 2, 3, 56. 

Λάκαιναν, τὴν, 51Π6 χώραν ἢ: Τ, 20. 
προ ας ῬὨγγ πο μ8 [ΟΌΘΟΚΙΪ Ῥ. 
Ἅ- 

ἡροι σεῖο δῇ Λακωνισταὶ 886}06 α6 118, 
4] ρδγί τι 1 ΟΘ δου ΟΠ] ΟΥ ΠῚ ἴα- 
τ Πί; δὲ τ Θο. 

λαμβάνειν, σΟἸΩΡΥΘΗΘΠ ΘΙ 5. 2; 21. ἐκ 
πη ΨΉΦ ΤΕ 25. 20: 

λαμπρὸν παιανίζειν ἢ, 2. 18. 
λαμπρύνεσθαι ἢ. 5. 20. 

λαμπτὴρ 5, 1, 9. 
λάσιον χωρίον, ΔΥΌΟΥΙτΙΒ ΟὈΒΙ ΓΤ 2, 

4. 3: :-4Ά) τ 
λαφυροπῶλαι 4. 1, 26. 
λεία, κατὰ τὰς ἰδίας λείας διεσκεδασμέ- 

»ου]. 2; δι: 

λευκάσπιδες Κᾶρες 3, 2, 15. 
λευκοῦσθαι τὰ κράνη ἢ; 5. 20. 8|10 5Β6η511 

2..45 25: ΠΟοΙ͂ς 
λῃστὴς 4, 8, 35. λῃστήριον, ΟΟΠΟΥΒ 

ΡΥ δου 5, 4: 42. 
λιθολόγος 4, 4, 18. 4. 8, 1ο. Δ ΌΘΥ 

ΤΑΌΤΑΓ5, αὐ τοοῖθ τποηθῦ ΜΟΙΒ. 
Ηΐης λιθολόγημα ἴῃ ΟὙΤΟΡ. ὅς 8.98: 

ΡΆΙ165 Ἰαριἀθι8. 
λιθοτομίαι ἴῃ ῬΊΓΘΘΘΟ Ι, 2, 14. 
λιπαροὺς καὶ φαιδροὺς 6, 4, τό. 
λιπαρούμενος, ατὶ τυ] δατη τοραίαγ 2, 

ἢ» 12. 
λιτανεύειν 2, 4, Τῇ. 
ἐλογίσθησαν 6. 1, ἢ. 
λογιστικὸς 5, 2, 28. 
λόγον διδόναι τινὶ, ἀἸσο πα] ρΡούθϑίαϊθμ 

ἴδοθυθ 1,1, 19. 5» 2, 138. ἰάθη λό- 
γον προϊεθέναι Ι, 7. 5. ἐν οὐδενὶ 
λόγῳ 7:1, 26. 

λελοιδορημένος ὑπὸ 5, 4, 20. 
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λόχοι, ΤΠΘΡΔΠΙ 6, 4, 13. Ατρὶνὶ 7, 
ΡΈΕΙ 

λυμαίνεσθαι τινὰ 2, 3, τό. τινὶ ἢ, 5; 
18. 2.13.}:56. 

λῷστος 4, 1, 17. 

μαίνω. ἔμηνε ταῦτα τὸν ᾿Αγησίλαον 3, 
4. ὃ. ποῖ. 

μακρολογεῖν 4,1, 12. 
μαλακὸς, {πη }8 4, 5.» 16. ἐκ τῶν πό- 

νων τὰ μαλακὰ γίγνεται 6, 1, 15. 
μαλακία, Ἰρῃπαγνὶαᾶ 5, 4: ύο. 
μάλης, ὑπὸ, 2, 3, 22. 
μάλιστα μὲν εἴ μὲν μάλιστα 1, 4. 4. οἵ 

8» 3» 7. ὨΟΐῖ. 
μᾶλλον ἢ οὐ 6, 3, 15. πού. 
μέγα φρονεῖν 2, 3, 34. 
μεγαλειοτέρως γαμεῖν 4.1.0. 
μεγαλοπράγμων 5, 2, 36. 
μεγαλοφρόνως, ΒΆΡΕΙ 4; 5» 6. 
μεγαλοφρονεῖν ἐφ᾽ ἑαυτῷ ὁ, 2, 30. 
μεγαλοψυχία 6, 1,9. 
μεγαλύνεσθαι ἢ, 1, 24. 
μεθιστάναι τὴν πολιτείαν 2, 3, 17. νό- 

μους 5; 4: 46. μεθίσταμαι, ἀἸδορᾶθΓα 
ἩΠΒΌ ΑΥΤ, ἢ: 

μεθορμίζειν 2, 1, 25. 
μειοῦν 3, 4. 8. ΟΡΡΟΗ. τιμᾶν. 
μελήσει ἄλλῳ ἢ. 5» 27. 
μελετᾶν 3, 4, τό. 
μέλιτι, ἐν, τεθεὶς 5, 3, 10. 
μέλλω, τί οὐ, 4,1, 2. 
μέμφεσθαι τινὶ τινὸς 3, 2, 6. ΡᾶΒΒΙγΘ 
ΤῊ ὃς 

πε μεῖ, ἘΡ ΥὙἹΟΊΒΕΙΤΙ 2,.1,.4.. ἡ» 1. 2. 
Ἰάθιη εϑύ κατὰ μέρος ἢ. 1, 12. 

μεσεύειν 7,1, 48. διὰ μέσου εἶναι 5, 
ὙΠ ἈΕῚ 

μεσογείᾳ 4, ἢ. 1. 884 τοοίϊπ5 μεσογαίᾳ 
ἤτπι, 8. 

μεταβάλλεσθαι 2, 3, 1ῇ. μεταβαλὼν, 
ΔΙΠτ1ΠΔΏ ΒΘΗΒΌΠΙ {Π] ὈΊΙΘΓΘ 4, 3; 12. 

μεταβιβάζειν τ, 6, 12. 
μεταγράφειν 6, 3, 10. Δ]1Π6 7 ΒΟΓΙΌΘΙ6. 
μεταδιώκειν, ΟΘ]ΟΙΙΘΙ ΓΘ δα 86 4; 

ἘΠ 12. 
μεταίτιος πλείστοις 5, 1, 21. 2, 3» 32. 
μεταπείθειν ἢ: 1, 4. 
μετάπεμπτος 2, 1, 1Ο. μεταπέμπεσθαι 

Τα, Ἔ. 
μετάστασις 1, 4; 6. 
“μετιέναι, ΒΕ4Ὲ] 5, 2, 24. 6 Ιοοο Δα 

Ραΐθσθ 2,1, τό. 
μέτοικοι, ῬΕΙΟΡΤΙΩΙ ΑΙ ΘΠ15 ΠΟΙ δ ηΐ685 
Τὺ 4, 4. δ 5. 1. 12: 

μέχρι, φυδηηαϊα 2, 3, 28. 
μηδένες 5, 4, 20. 
μὴ ὅτι, Ἡδα τη 2, 2, 238. ποῖ. 
μήπω αἰνίϑατη 1, 4; 5. πού. 
μηχανικὸς νΕ] μηχανητικὸς 3,1, 8. 
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μηχανοποιὸς 2, 4, 27. 
μιαιφόνοι 4, 4, 6. 
μιαρία 7» 3. 6. 

μικρολογεῖσθαι 3,1, 26. 
μικροπολίτης 2, 2, 1Ο. 

Εχυϊί. 814. 
μιξοβάρβαροι 2, 1, 15. 
μισθοδοτεῖν 4, ὃ, 21. 
μισθοφόροι 0, 1, 4. οὖ 8110]. 
μισοδημότατος 2, 3, 47. 
μισοχρηστότατος 10]. 
μνημεῖον 2, 4: 1. 
μνησικακεῖν 2, 4, 42. 
μνηστεύειν ό, 4, 37. [ἀναλαβεῖν γυ- 

ναῖκα. 
μόθακες εἴ μόθωνες Τ,ΔΟΘαξοΙΠΟΠΪΟΥΓη 
ΠΣ 56 ..5..0. 

μοιχᾶν τὴν θάλατταν 1. 6. τύ. 
μονόκροτος 2,1, 28. ν]6 δίκροτος.. 
μόρα, ταοτὰ ἸΔΟΟΗΪοᾶ 2, 4, 22. 4, 5» 

11. Χορορῃ. ἃἋ6 δραθ]. [μΔο6α. 
΄- τῶ! 

μορμόνας 4, 4: 1. τοί. 
μοχθηρότερα λέγειν 1, 4,13. Ποΐ. 
Μύριοι, ΟΠ ΒΠ]Π1τιπ ΑΥΟΔ ΠῚ ΠΟΙ ΠΊ11Π6 

Ἴ»1, 38; 4, 2. 33. 34. ποί. 
μυριόλεκτον ἘΣ 2, τῆ: 
μύσται 2. 4: 20. 

[τὰ ΑΥβίορῃ. 

Νάπος Υγ8] νάπη 5» 4: 44. 
ναυμαχεῖν τοῖς πολεμίοις 7, 2, 22. 
ναυκρατεῖσθαι 6, 2, 6 
ναυπηγεῖσθαι τριήρεις 1,1, 25. 2,1, 8. 
ναυτικὸν, ὈΘΙ] ΠῚ Πᾶνδ]6 2,1. 12. 
νεοδαμώδεις 1, 2.17. 23»1, 43 3» 6. 
ἘΠΣ 24. Ὁ, 13, 45. ΑΙ ΕἸσθ δι δῇ 
ἩΙοαοΙ. 9, 1. ,.5:- ἙἩρΙοΐδβ, 8] 
6110 ΠΘυῚ5 ΟΡϑύδιη 5180 ἈΡΡσΟθ8- 
βθηΐ, ᾿Ιθουίαίθ ἀοπαίὶ, νεοδαμώδεις 
αἸσοθαηΐαγ. Οοπίτα Μοτὰβ Ὁ Ηε- 
ἸοΟΌθτι5. πη Π ΙΓῊ15515. 608 αἸΒΌΏρΡΌΘΗ- 
08. 6586 σθηβϑῦ διιοίοσα που 1468 
5. 34. οἱ 6η. εἴ 7, 588. ὅϑϑεα Ἰοσιβ 
ΠΟΥ 118. Ο]ΑΓΙΒβίπηι8 οδῦ 7, η8. 
δύναται δὲ τὸ νεοδαμῶδες ἐλεύθερον 
ἤδη εἶναι, ἰ. 6. βισπϊῆοαῦ νοσαὈ.] τὴ 
νεοδαμώδεις ΠΟΙΏ]η65 ΠΌΡΟΥ ἸΙθουίαΐθ 
ἀομῃμαΐοβ. ΑἸΐθν Ἰοοὰβ 5, 34. τοὺς 
Εἵλωτας---ἐλευθέρους εἶναι, καὶ οἰκεῖν 
ὅπου ἂν βούλωνται. Καὶ ὕστερον οὐ 
πολλῷ αὐτοὺς μετὰ τῶν νεοδαμώδων 
εἰς Λέπρεον κατέστησαν, ΟΌὉΪ ἀἸΒ61η- 
σασηίαχ Ηρο]οίοβ ᾿Πθουΐαΐθ ἀοπδῖ! ἃ 
νεοδαμώδεσι, δἰ τοοία αυϊάρδτη, α]ἃ 
115 ΠΌΘΓΠπῚ ογαΐ Ὠδιΐασθ, ὉΌῚ νοὶ- 
Ιεπῖ. Ναεοάδιηοαθβ δὉ 11}18 δἰϊδιη 
ἀϊδηραϊ! ρούαογαπί θαπὶ ΟὉ οδιι- 
Β8 πη, ΠΙΟΠΙΔπὶ ἨΪ Ἰᾶτη δηΐθα 110 67- 
ταῖο ἀοπαῖϊ ἔπογαηῖ. Μάδπηθο Ἰριταν 
ἴῃ βθηΐθηΐια ΑΔ] οἸζθ ΠΔΥ}1 οἵ νθύθΤη 



404 

Αἀὐτατητηδίοογιη. οβ Μοστιβ 6886 
Ραΐαθαΐ νἱοῖηοβ ραρίδ 18, 115. 880- 
Ἰδεῖοβ δ {Ἰθυΐατοβ. ἂὸ ΟἸν {18 
Ἶαγθ, δἴβὶ πΠῸΠ Ορίϊπια ΘΟΠ ΑΙ ΠΟΠΘ6. 
ον 8 ἀοπαΐοβ Προγίαΐθ [ΟΠ Υ 81118 
Βἰ τα ΠΟΥ νεοπολίτας νοοαὈαῦ, ἀπΟ΄ΟΥΘ 
Πιοάονο 14, 7. δυο. δαμώδεις 
([α]8ὸ δαμώσεις ἸορΊι1) δημόται ἢ 
οἱ ἐντελεῖς παρὰ Λάκωσι. 

νεώσοικος 4, 4, 12. ϑα!]Ποϊθη Ππχία 
ΠΤ, 410 πᾶνεβ Πίθὴθ 80048- 
σαπηΐαΓ. 

νησύδρια 6, 1, 4. 
νικῴη, ὅ τι ἐν τῷ κοινῷ 6, 5, 6. 
νικητήριον ὦ, 2, τύ; 4, 29. 
νόθοι Σπαρτιατῶν 5, 3: 9. 
νομάδες 4,1. 25. 
νομίζεται 2, 4. 36. 4: 2, 20. 
νόμιμος ἄνθρωπος 4; 4; 3. 
νομοθετῶν 2, 3. 1ὃ. πού. 
νόμος ἐπὶ ἱεροσύλοις καὶ προδόταις 1, 

7,228. ν. πατρίους συγγράφειν 2,3,2. 
νυκτερεύειν 4: 55 3. 5» 4: 4. 

Ξεναγοὶ 3, 5. ὅ, 4] φοΟρ᾿Δ5 ξένων (0η- 
ἰταϊταῦ οὐ ἀὐουπιί, ἡ. 2, 101: δ᾽ ἃ, 1. 
ξεναγεῖν 4, 3. 17. 5»1» 32. 

ξένια καὶ δῶρα 1. τ, 9. ποῖ. ἐπὶ ξένια 
δέχεσθαι 6, 4, 20. 

ξενικὸν, τὸ, εἴ οἱ ἕένοι, τη! 168 6χ- 
{γδπθὶ, (αὶ ΒΠ ΡΟ Πα πτὴ ΔΟΟΙΙ ηΐ 1, 
1, 22. 4, 3: 8. ᾿Ιάθπὶ δἴϊδπὶ μισθο- 
φόροι αϊουπίαγ, Θογαμηαθ 668 
ξεναγοὶ, ξεναγεῖν. 

ξενοῦσθαί τινι 4. τ, 12. Θἷ 15. 

᾿Ογκηρότερον διάγειν 3, 4; ὃ. 
ὡδοποιημένη ἔξοδος 5, 4: 30. 
οἰκεῖαι τέχναι ἤ:1: 2. 

.. ψυ ἐξ ΄,ὕ 5 Ν , 5 οἰκεῖ ἡ πόλις 4, 8, 5. οὐδὲν κάκιον οἷ- 
κεῖται ἡ πόλις 1, 6, 32. αἱ πόλεις 
οἰκοῦσι "., Ὁ» Ὦἢ- 

οἰκείως χρῆσθαι, συνεῖναι 2, 3, 11. ἤ, 

, Ὁ» Ὁ. αὐω τ΄ 
οἶκος 2,1, 22. ΒΒ [ἈΙΩΠΠ]ΔΤΊΒ. 
οἰμώζειν 2, 3, 50. 
οἰνὼν 6, 2, 4. (611 ν] Πα 118. 
.(, 15. 0, 40. 

οἷος ἣν ἡδέῦ θαι Ὁ. ἃ: τὸ. Ἢ ἜΣ 7. 
δ, Ἢ. Ἡ.: 

ὀκνῶν τοὺς πολίτας, {ἸΤΠΘΠΒ. 2,1, 20. 

5 4» 4» τό. 5 δ 2 
ὀλίγου δεῖν, ἴθγα 2, 4, 21. μετ᾽ ὀλίγον 

τούτων 1,1,1. ΠΟΐ. 
ὅλον ἁμάρτημα ἢ. 3,7. 
ὁλκὰς. 5,1, 20. 
ὁμαλὲς 4, 0, η. 
ὁμοθυμαδὸν 7,1, 22. 
ὅμοιοι ἀριια ρραγΠῸ5 3, 3. 5. ποῦ. 
ὁμολογεῖν τι 2, 2, ΤΟ. Ρδοϊδοὶ, ἀθάθυθ 

ῬΟΙΠΧ 
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86. 2, 3, 5- ὁμολογουμένη φίλη πό- 
λει, ἢ; 

ὁμολογουμένως, τοὺς ὁμολογουμένως 
συκοφάντας, ὉΠ] 811 101] ὁμολογου- 
μένους ἨΔ ΘΗΐ 2, 3, 238. ποί. 

ὁμόσε φέρεσθαι 4, 5, το. 
ὅμως μέντοι 5, 3, 10. Πποί. 
ὀξυλαβεῖν ἢ, 4, Ζῇ. 

ὄπισθεν ποιεῖσθαι 4. 1, 20. 
ὀπισθοφυλακοῦντες ἢ. 2, 4. 
ὅποι ΡΙῸ ὅπου ὕύ, 2, 28. ποίΐ. 
ὁποίαν τινὰ 4, 6, 2. πού. 
ὁπότερα ῬΤῸ πότερα 3. 5. 12. 
ὅπλα 2, 4, 6. ποΐ. ὅπλα ἔρημα ἢ, 2,6. 

Βοαϊα.2, 4. τό. 
ὀπώρα, [τοῦαβ ἀποξατη 8165 2, 4, 16. 
ὅπως μὴ ἔσται---ὁρᾶτε 5, 2,15. ὅπως 

Βθαπθηίθ 1 ΠΌΝΟ 6, 2, 32. οί. 
ὀρεωκόμοι 5, 4, 42. 
ὄρθιον, πρὸς, ἰέναι 2, 4, 15. 
ὀρθοῖς ὄμμασι ἢ, τ. 30. 
ὀρθοῦν τεῖχος 4, ὃ, το. 
ὁρίζεσθαι ἢ, 3, 12. 
ὁρκοῦν τινα ὦ, 5, 3. ποΐ. 
ὁρκωτὴς 101α. 
ὁρμεῖν 1, 2,12. ἢ, 1, 1 «Ἐδ 
ὁρμίζεσθαι τ,1τ, το; Ό, 12. 

γῆν τ, 4, . 
ὀρνιθεῦσαι 4.τ, τό. 
ὀροφὴ 6, 5, 9. τὴν ὀροφὴν διελόντες 

(τοῦ νεώ). ῬΟΪΥΘΘΠΒ 5, 1, 3. τὰς 
ὀροφὰς διελόντες. 'ΓΗΠΟΥ Ια 685 4, 
48. διελόντες τὴν ὀροφὴν ἔβαλλον 
τῷ κεράμῳ. 

ὀρρωδεῖν 6, 5. 20. 
ὅσον οὐκ ἤδη 6, 2, 24. 

γεγόνατε 1.1, 28. 
ὅστις. πάντα ὅ τι 2, 2, τό. ποΐ. 
ὅτι ἀπίθ ᾿πΠηἰ ἴνοβ το πη βη8 2, 2, 1. 

πού, 
οὐδεὶς ὅστις, ὃς, οὐ 5,1, 4. ῃοΐ. 
οὐδένες 6, 4, 4. 7, 4; 8. 
οὐρᾷ, ἐπὶ, 4. 2. 4.0. ερῖτϑι 
οὐραγοὶ 4.3.2. Εηιι68 46 1ὰ ᾿ἸΖΟΓΠΘ 

Δα ΑΠᾶθᾶβ. Ρ. 440: 126 πιοΐ οὐρὰ, 
οὐραγοὶ 6 5ἰγηΐῇο 7αηιαὶξ ἰ65 αἴ67- 
ηλδγοδ5 ἤϊοθς δ ἰα ἰἴφηθ, ηλαὶβ ἐοιι- 
705 ἰθ5 ἀγροῦ γαηςϑ : αἀθδτη πο- 
ἴδ ὑγϑηβύμ! Ζοιιμῖ8 δα ΑΠΔθ88. 
δλθον. 

οὔριον πνεῦμα 1, 6, 27. 
οὐχ ὅπως, ὩῸΠ τηοο ΠΟῊ 2, 4; 1ΙΟ. 

8» 4: 34. 
ὄφελος ὅ τι ἦν τοῦ στρατ. 5, 3, ὅ. 

οὐδὲν ὄφελος εἶναι 1,1, 35. 0, 2, 22. 
ὀχύρωμα 3, 2, 3. 
ὀψιαίτατα 4; 5.18. Β» 4..8. 
ὀψίζειν 6, 5, 21. 

Παγκάλως ὕ, 2, 4. 

πρὸς τὴν 

[ὲ 7 

σα ἀηττητοι 
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παιᾶνα ἐξάρχειν 2, 4. 17. 8110 Β6Π81 4, 
δ.» 1αι 

παιγνιῶδες 2, 3» 56. 
παιδικὰ, ἈΠΊΆΒΙ1ΙΒ ἧς 8. 20... 4, 4. 
παντὶ, ἐν, εἶναι, ἴῃ τηρίμι 6556 5 5» 4. 20. 

εἰς πᾶν ἀφικνεῖσθαι, ἴῃ (ἸΒΟΙΙΙΊΘΗ 
ΒΙΠΊΠΊΠΙΠ ΨΘΗΪΤΘ ὦ, 1, 4. ᾿ΠΈΘΠρῸ 
κακόν. Δ ΔΙΟΚΘμαγ. δα Ηογοάοί. 7, 
118. ἐπὶ πᾶν ἐλθεῖν, οἸηηϊα τοῃΐαΓΘ, 
ΑμΑθᾶΒ. 3, 1, 12. τῷ παντὶ ἀδικώ- 
τερα 2. 3,.22. 8, 5,14. ΄ς τοῦτοι ἡ, 
ΒΡ Έ2ι 

πανδημεὶ 1, 3, 8. 
παρὰ, 1. 8. πρὸς, 2,1. 14. 21. 

παραβλήματα οὐδ βύλλνει; Ωὲ ας 92. 
ῃοΐ. 

παραβοηθεῖν τ,τ, 6. 
παραγγέλλειν, ἸΠΏΡΘΙΆΤΘ, Ἰπᾳθογθ, αθ 

ἄτιοθ βχογοιαβ.  Υ16 1ΓΘΓΡΓΘ[ΑΤῚ 
ἀθΌθπηι8 ῬΤῸ ναγϊθίαΐθ σθ στη, α1186 
ἰταοίδηΐαν. Υ΄. ρ΄. ταῦ ἀγτηδ δαάβιηΐ 
4: ὃ, το, αὖ 1ΠΠ67Ἱ 856 Π}}]}1068 ραγοηΐ 
ἤ» 5»9-. παρ. τὰς πατρίους πολιτείας 
3. 4. 2. ὨΟΐ. 

παράγειν 3,1. ὃ. ἤ: 5» 22. 
κωπῶν 5.1, ὃ. πού. 

παραδεικνύναι, ἈΒΒΙΡΏΔΥΘ 2, 1, 14. 
πρὶ, 2,.2., Ὁ. 

παραθαρρύνειν 4: 4.7: 
παραιρεῖσθαί τινός ΚΕΦ ΚΙ Ὲ 
παρεκελεύετο ὅ ὅτι ἃ. Ἐ, 12. 
παρακινδυνεύειν, ΜΈΝ ϑος πρτθα ες 

3» ὃ: 
παρακομίζω 1, 4, 2. 
παραλλάττειν τόπον, ΡΥΘΟίΘΙΙΓΕ 5,1, 12. 
πάραλος αοντευσος Φο οι θυ, Β. Να. 

νὶ8 ΡΆΡ] σα, αὖ Θα]ατηίτιῖα,, δα Ὀ6]11- 
608 ἈΒ11Β ΓΑΙΊΒΒΙΤΉΘ, Ὡ6Ὸ Δ]1067 ΗΪ51] [ἢ 
ΒΌΤΩΠηδ Πθορββιίαῖθ Δα 1 ]ΐδ. 

παραμυθεῖσθαι, σον οΥίΑΥΙ οἵ ΡΓΟΙΑΙ ΓΘΓ6 
Ὥς Ὁ, .25. 

παραπίπτειν ἐν, ΟΥΤΆΤΘ ἸΠ 1, 6, 4. 
παραπλεῖν 1, 3, 2. ΟοὑΠη περιπλεῖν 

ΒΌΡΡΘ. ρουτηπίαϊαν ἴῃ 110 1156. ϑί 
ΡΓΟΡΓΙΘ. ΟΥ̓ΆΤῚ ἸΘΡΘΓΙΘ. 

παραπομπὴ Ἴ: 2, 1δ. οὖ 22. 
παραρρύματα 1, ,1ο. 
παρασκευάζεσθαί τινα ἢ, 5, 10. ΔΡΡρο- 

ὭΘΓΘ 1, 7. ὃ 
παρασπᾶσθαί τινος 4, 8, 22. 
παραστάτης, 4αὶ ῬΓΟΡΘ Δἰζογιιτα βέαΐ 

1Π τος 4» 3» 23. 6, 5» 43. 
παραχρῆμα, ἀπὸ τοῦ, 1,1, 30. 
παρεγγυᾶν, ἸΌΌΘΓΕ 4, 2, 12. 
παρέρχεσθαι, ΔἀνοηΓα 4, 5: 

δὰ αἸσοπάπ 7,1; 3. 
παρέχειν αἴσθησιν 5,1, 0. 
παριέναι, ΥΔΉΒΙΗἸ 616, Δατη  [ΘΥ6 4, 2, 

ἌΡ, ΠΩ “Ὁ5.2: 0..6Ρ 20. 15, 1,.29 δ: 
ποί, 

παραγωγὴ 

3. ῬΓΟΟΙΤΘ 
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παρίστασθαι, Δα] ηροΥο βἰθῖ, ΒᾺ Ὀ] ΘΟ ΓΟ 
3» 2,11. δος ὧν Ἴ» 2,10. 

παροιχόμενα κακὰ, ὈΓερίοΓΙζα 1, 4, 17. 
παρόμοιοι τὸν ἀριθμὸν 23, 4, 18: 
παρωθεῖσθαι 1,1, Ἴ. οἴ 17. 2, 3,12. 
πασσυδὶ 4, 4,0. 
πεζομαχεῖν 1,1, 14. εἰς πεζὸν παρα- 

σκευάζεσθαι 0, 2, 21. ποῖ. πεζὸν, 
εἰς, ὅσα παρασκευάζεσθαι ἢ, 2, 21. 
ποῦ. 

πείθειν χρήμασι ἢ, 3, 4 
πελάγιος, ἴῃ ἃ] ἴπΠΔ ῬΓΟΥΘΟΐτιΒ ΠΠΔΓΘ 2, 

Τ}7: 
ἡ λγαστὴν, ΡοἸζαβία, γη1165 ρϑ] άπ 586 

Βοαίαμη Ἰθν]ι5 ροβίδηβ, ᾿ΘΥ1]5 ΤΏ }168 : 
ΒΘ 06 ΠΟΙΏΪΠΔΙΤΓ, 

πεμπὰς Ἴ. 2. 6. 
πενέσται 2, 2, 386. 6.1, 4. Ἑδήδσῃι 

οΟΠαΠοπθ ἀρὰ "ΠΠΘββα]οβ, ατᾶ 
Ἠε]οΐθβ ἀρὰ ὅραγίδποβ. 

πενταδραχμία 1, 6, 12. 
πένταθλος 4, 7» 5: Ὁὶ [ΤΌΡΙΘΘ ΡΟΠΙαΓ. 

τὰ δρομικὰ τοῦ πεντάθλου ἢ, 4, 20. 
Νὴ π΄ σΟΠΊρΡ] θοῦ πι| σαγβιιπι, 58]- 
ἴπτη, ᾿ποΐϑ, ῬΑ] βίη, ΒΟΟΡΈΌΠΙ. 

πεντηκοντὴρ 3, 5. 22. 4; 5»7. Χο- 
ΟΡ. δθραὈ]. [μἀορα. 11, 4. 12, 4 

πέραθεν, υἱῖγα ΤηΔγ6, ΘΧχ Ὁ]ΓΘυἸΟΥΘ τα- 
ΘΊΟΏΒ 2, 2; 2 

περ αίμει" 2. 45.50..ὄ ἃ». 8, ὍΣ δ. 9 22. 
ό, «..:ἢ 

περὶ θεοὺς ἀσεβὴς 3, 2, 21. 
τίνα ὅθ, δ. 48. 

περιαιρεῖν, Ἰάθτη αᾳαοα καθαιρεῖν 2, 2. 
2. 

ἜΡ Ολλρ ένα α ΙΪῃ 5818π0 ροΐθϑίαίθ πη 
τραίρθγο. 4. 8, 1. υηᾶθ περιβολὴ 
τῆς ἀρχῆς, σοηδίαβ οὐ βύπαϊαμη ΤῸ] 
δοαυϊγοηἦδο 7,1, 40. 

περιγίγνεσθαι, ΒΌΡΘΥΘΒΒ6 2, 2, 8. 
περιγράφειν, ἤῃε5 ΟἸΓΟΙΠΊΒΟΙΊΌΘΓΟ, 46- 

βηῖγα ἢ; 5» 8 
περιϊόντι τῷ ἐνιαυτῷ 5, 2. 24. ποΐ. 
περιέπεσθαι καλῶς 4, Ἰς τ6. 
περιειργασμένοις οΥαῖ 4, 1, τό, 10] 

περιειργμένοις 4661: πού. 
περίοικοι, ΥθΙατηὴ [ΔοΟΠ]οαστιπὶ ἴπ- 

ΟΟΪς ΠΡΟ], 566. ΠΠΡΟΙΟ ρατγίδπο- 
ΤΙ ΒΒ. ]Θο]. ΠΕΘπη Λακεδαιμόνιοι 
οὐ Λακωνικοὶ ἀἸσ ΠΡ οὔ αἸβηρτιαη- 
{ΠῚ ἃ ραγίδη!]β νεοδαμώδεσι οἱ Ηε- 
Ἰοῦθιι5. Ηφος Ἔρτερὶα ἀθιηοηβίγαν!: 
γα οκοθη. δὰ Ἡδγοσοί. 9, 11, 461 
ΒΘαΌΪΥ οἴϊατα [ἀγοΠοΥ δὰ Ηργοά. 
ἴ. 4, Ρ-. 327η8. Α Μδ)οκθηυ}} βεη- 
ἰθη1ὰ ἰθιηθῦθ αἰβοθϑοῖὶ Μοσιβ. 
ΟἸαββίοαβ Ἰοοβ, (1 σΟΠαΙ ΠΟΠ6ΠῚ 
περιοίκων ΟἸΆΥΙΒΒΙΠη6 ἀοοοί, οϑύ [80- 
οΥαΒ ῬΑΠΑΙΠΘΠΔΙΟΙ ΟΡ. 73» Ρ. 
270. ὦ. 

κακὸς περί 
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περιορᾶν, ΒΡΘΟίΑΓΘ ΦΘΩ]11Ο ΔΏΪΤΠΟ 2,11,0. 
“:..2. ΠΕ: 

περιπλεῖν 1,1, 1ῆ. 

περισταυροῦσθαι 3, 2, 2. 
περισώζειν, ΒΟΥΨΆΓΘ. ΘΕΘΡΙΒΒΙΤΏΘ. 
περιτείχισμα 1, 3, 4 
περιτυγχάνειν τινὶ 4, ὃ, 24. 
πέρυσι, ΒΌΡΘΙΙΟΙΘ ΔΏΠΟ 2, 2, ύ. 
πετροβόλοι 2, 4, 12. 
πιστὰ, ῬΙρΏοΟΙα ΠΑΘῚ 2, 2, 14; 5:1 

πιστὰ καὶ ὁμήρους δοῦναι καὶ λαβεῖν 
ιν ϑιῖθϑι 

πίστεις ποιεῖσθαι 1, 3, 4. ἀλλήλοις 12. 
πιστότης 4, ὃ, 4. 
πλαίσιον 4, 3. 4 
πλάτανος χρυσῆ ΥϑὍ0Ὶ8 ῬΘΓΒΑΙΙΙΠῚ 7: 

τ..38. 
πλέθρον. 2; 45 18. .17»... 

ἐθηΐατῃ ρθη. 
πλεονεκτεῖν 2, ϑ. ἘΠῚ 4:1ύς 
πλεονεξία 3: Εις ὃ 
πλέονες τοῦ “καιροῦ δ. ἡ. ἘΣ 
πληροῦν ναῦς 1,1, 26; 6, 24. πλη- 

ροῦσθαι ξεοάθτη ΒΟΉ 8. 6, 2,14. ὨΪΠς 
πληρώματα ἩΔΥΪΒ ΟἸΟΙΗ ΣΙ, 6,11. 
ἤ, ὅταν πο α πϑοποῖς 

πλίνθοι, Ἰαΐεγε8. 1ῃ 8016 οΟΟ] 5, 2, β. 
οί. 

Πλυντήρια 1, 4,12. ὥδοτα Μίπογνξ 
Αἰτοα, ὉΌΪ νϑβίθβ 6] 8 Ἰαναδηΐαγ, 
εὐ οἰἶῆριοβ οὈίεθροθαῖαι 1πίθυ!η,. 
ΟὐοΥβιηὶ Εαβῦ. Αἴ. Ὁ. 2, Ρ. 264. 

πνέοντες πῦρ, οἷ, Ἴ. 5» 12. 
ποιεῖν ἐντὸς 3, 2, ὃ. ἀγῶνα 4. 5; 2. 

ποιεῖσθαι περὶ παντὸς 4.1, 34; 8,6. 
αν 2: 

πολεμοποιεῖν ΠΣ 50, 
πολιτεία, ] 78 εἰνι018 1, 2, 1ο. πσολι- 

τεία ΟΡ οῃϊαΣ ἐγταηηϊαὶ ὄπα ηθτυ 
ΔΡ. Ιβοοῦ. ῬδῃθρΎΥ. 6. 35. 

πολιτεύειν εἴ πολιτεύεσθαι, γΘΙΩΡ11}}}1- 
ΔΙ Δα] Ἰβίγαγο, 1 αἰν!αΐθ ν᾽ ΓΘ 
τ 50. 8» 11: 2, 4: 13. 

ΡΎΜΡΕΣΙ τὸ, στράτευμα, 6Χ οἰν] 18 
ΘΟΟΙΩΡΟΒΙδΙΙΒ ΘΧοσοϊα8, 4] Ορρο- 
ὨΪ ΓΙ 500115 4, 4.» 19. Θῦ Β6806 4}10]. 

πολυπραγμονεῖν τὸ τόν. 
πονηρὸν ἱππικὸν 6, 4, τό. 
πορθμεῖον 5, 1, 23. ΠανΙρμ δα 

{γδηϑίγοίδ τη. 
πορίζειν τὰ ἐπιτήδεια ἢ. 2; 1. 
πόρος χρημάτων 1,6, 8. κατὰ πόρον 

χρημάτων δ οσοροηααβ ΡΘΟΙΠΪ88 5, 
1;»2: 

πόρρω τῆς ἡμέρας 7» 2.10. πορρωτέρω 

τοῦ καιροῦ, υἱΐτα αιᾶπι ἀδοθθαΐ 7, 
8» 18: 

ποῦς, κατὰ πόδας πλέοντες 2, 1, 20. 6 
νΘΒΕΡΊΟ Ἰηβοαπθηΐθϑ. Ὑ168 δα τη. 
,11., ὃ. 

8. Βραϊϊτη 

πράττειν χρήματα 1, 3, 8. πράττεσθαί 
τινα χρ. 1, 5, 10. πράττειν παρά 
Τινος 1, 4; 2 εἰρήνην πράττειν ἀδό- 
λως 3, 4.6. πράττειν περὶ ἢ; 4; 2. 
οί. 

πράγματα. οἱ τὰ πράγματα ἔχοντες 1, 
6, 13. Ορ(πηαΐα8. 

πρηστὴρ, [ἸΤΏΘΏ 1, 3,1 
προάγεὶν ἸΠΟΙΓΔΥΘ 2: 3; 81. 
προβολὴ, οσὰπὶ 4118 [16 ἀρὶ᾽ ἴῃ 8]}- 

4.6 π1, οὐχ δοοιβαΐ 1, 7, 39. 
προβουλεύειν 46 βοηδίι 1. ἢ. 7. 7: 

1:5 
προδιδόναι, δῖα αἰθίη ρῥΥϑ ΗΠ Ἰζατη 50]- 

ΨΕΙΘΊΙ, 5» 4. αἱ κάτω πλίνθοι προ- 
διδοῦσαι τὰς ἄνω 5, 2, 5. 

πρόδικος, ᾿αΐογ, ΠϑΟΟΠΙΟΒ 4, 2, 9, πΘί. 
προειπεῖν, δἀΐοογε 2,..:, τὰ ΡΣ σεν 
προέχουσαι νῆες 5,1; 27. 
προηγορεῖν 1,1, 27. πθί. 
προήκειν 7.1, 12. 
προθυμεα θᾶν 6, 4. 24. 
πρόθυμόν τινι εἶναι εἴς τι τ, 1, 34. 2, 

3, 40. οἱ τῇ πόλει πρόθυμοι γεγε- 
νημένοι. Ὠϊης προθυμία 1,1, 21. 

προΐστασθαι τὰ ἅρματα 4, 1, τ. 
προεστηκότες, οἱ, ἐν ταῖς πόλεσιν 23, 
5.1. ἐν Θήβαις 3, 8. 2. ὃ πρῇ- 
εστηκὼς ἐν ᾿Αθήναις 1, 7, 1. πού. 

προκαλεῖσθαι 2, 2, 9. 
προκόπτειν εἰς ἡ. 1. ὅ. 
προνομὴν ποιεῖσθαι 1.1, 23. 2; 4. 25. 

σὺν προνομαῖς λαμβάνειν 4, 1, τό 
ηοΐ. 

πρόξενος, ΡΕΡ]ἸοιΒ. οἰνηςαῦ]5 8]1Ο} 5 
ὨΟΒΡ68, 8α ααθιη Ἰθρδῦ! ἀθνεῦ! 50- 
ΘΟ Ὶ, 1, 25- 5» 4. 22. δἷπὸ ΠΠ0- 
ξενία 6, 53, προξενεῖν τινος ὦ, 
ΣῊ 

πρόοδος 3, 4. 15. 
προορμᾶν 5, 2; 28. 
προπαρέχεσθαι 5,1, 18. 
προπέμπειν 4.1, 4. Ἶ.» 2, 12. 
προπετὴς 6, 5. 24. 2, 3, 15. Οὗ 20. 
προπίνειν ΙΣ 5. ἐδ 
πρός τινος, ἴῃ ΘΙηο]ηθηϊαχῃ Δ]1Ου]τι5 

ἥν ας Ὁ: 
προαάγουθαι, ΔαΒΙΏροΥΘ 5101 4, 8, . 80. 

8, Ὁ. 1, ἢ, 1..4π|ὶ 
προσαραρέναι, Δ ΠΟΡΤΘΙΘ 4. δ δ 1} 

εγαΐ προσαρηρέναι. 
προσβάλλειν, ΔΑΟΥΓΙ 1, 2, 2. 2, 3, 5. 

4. τὸ... δι, ἸΟΙ:; ΚΟΥ ΤΕΣ 
προσβολὴ, σομῇιοίιιβ 4, 8, 11. ποι- 

εἶσθαι πρ. 1. 3: 1Ο. 
προσεργάζεσθαι. Ἂν ΕΝ 
προσεύχεσθαι. νίκην Ὡρῶν π 
προσέχειν τινὶ γνώμην 4, 8, 1]. νοῦν 

ἥν βνάσθ. 
’ «ς .“ ᾽ ᾿Ὶ , 

προσήκει ὑμῖν οὐδὲν δικαιοσύνης 2, 
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4, 40. τί τοῦτο αὐτονομίᾳ προσ- 
ἤκει: 6, 2,7. 

πρόσθεν, ῬΥ8 2, 3, 48. ἢ: 4, 12. 
προσκαλεῖσθαι 1, Ἴ, 12. δίκας προσκα- 

λεῖσθαι ἢ, 4. 11, 1. 6. καλεῖσθαι πρὸς 
δίκας, ἴῃ 118 νοσᾶσθ. Ἡϊης πρόσ- 
κλησις, ἡ εἰς δικαστήριον κλῆσις, καὶ 
προσκαλέσασθαι, τὸ παραγγέλλειν 
εἰς δίκην, αἰιοίοτε ΗΠ ΥΡοοΓαΐ, 

προσκαρτερεῖν ἢ, 5:14. 
προσκομίζεσθαι κώπαις 5,1, τύ. 
προσομιλεῖν πρός τινα 1,1, 30. 
προσπίπτειν τινὶ, ΒΌΡΡΙΙΟΔΓΙΒ ἢ, 1, 42. 

ἀσρτααϊ 1, 6, 28. 2, 4, 6. 
προσποιοῦμαι φίλον 4. ὃ, 28. 
προστάτης 2, 3, 51. δήμου, ἀδιηᾶρο- 
συ 2. 2. 2]. 5» 2. 4. τῆς εἰρήνης 
Εν 1.86, 

προσφέρεσθαί τινι, ἀσρτααϊ 5, 2, ἢ. 
Βρεμτεελθα ἔχειν τινὶ 2, 3, 44. ῬΟΙῸΧ 

: 02. 
ἜΑΡ αἀβάθυθ 56, Β0οῖα 886 8]- 

ΤΟΥ νν5..55 ὅζας 4. 8..30. 
προτάττειν 2, 4.10, 6, 4,10. 
προτιθέναι λόγον. ΜΝΙάΘ λόγος. δια- 

ψήφισιν 1, 7:14. εἴ 20. 
προτιμᾶν πρὸ Ἴ,1, 26. 
προὔργου ποιεῖν Ἴ, 1, το, ἰάοια αυοά 

προκόπτειν ἸὈΙάΘΙη. 
προφυλάττεσθαι τὰ βέλη 5, 3; 5. 
προκεχωρηκότων τοῖς Λακεδαιμονίοις 

Βς, τῶν πραγμάτων 5», 3, 27. 
πρῷ, ΤΩΔῺΘ 1,1, 30. πρῳαίτατα 4, 5, 

18. 
πρωτεύειν ἢ,1, 44. 
πρωτόπλους 5:1, 27. ποΐ. 
πρωτοστάτης 2, 4, τύ. 
πτηνὰ, ἀν68 4,1, τύ. 
πυλοῦν 5, 4: 34. 
πυρὰ, τὰ, Ἰρῃ!68 ΠΟΟίΆΓΗΪ τη Ἰπ|Π| 1, 

ό, 2ο. 
πυριφλεγὲς καῦμα, φοϑίιιΒ [6 ΌΓ}118 5, 

3, 10. 

Ῥαπτὰ 4,1, 30. ποΐ. 
ῥόπαλον, ῥόπτρον ὅ, 4, 536. ποί. 

Σαλαμινία. ας Πάραλος. 
σαφῶς βοηθῆσαι 4, ὃ, 58. 
σείριον. ΝΙαΕ σπειρίον. 
σείει ὁ θεὸς 4, ἢ, 4. αἱ ὕει ὃ θεός. 
σηκάζειν, ἸπΠΟ]Ϊ 6Γ6 2, 2, 2. 
σημαίνειν, ΒΙρη πὶ ἀγα 6, 2, τό. πρὸ 

τῶν μελλόντων 5, 4; 1. ποῖ. 
σημεῖον, 5161] Τὴ 5, 1, 20. 
σίγμα, τὰ, 4: 4. το, ποΐ. 
σίδηρος 3; 3, 7. ἰΟΥΌΤηῚ ἔεΥΓΔΙ ΘΠ ΟΥΙη. 
σιμὸν, τὸ, ἸΟΟΒ Δ οοὶν8Β 4, 3, 223. 

Ηΐἴης ἐπισιμοῦν 5» 4, 5. δ ΐΓανΙΟ 4, 

Ι. οἴ 2. ΡΙῸ ΒΙΠΌΔΙΘ ΘΧχ σοαϊοα 5,- 
γῖαγο τϑϑίϊζαϊῦ Δ Θββϑὶηρ, ΟΡ βογναΐ, 
Ρ. 199. ᾿ἴλιοῖτιβ: βἰηιαυὶέ ἑααῖηι αὐ 
παγθ8 (ἰοἰρἠΐπις μἱ οἰΐην, αὶ ΝΝΟὨἶτι8 
᾿πἰογργθίαϊυν αἀδργίηιέ. 

σίτου ἀκμάζοντος 1, 2, 4. ΝΙαο ἀκμά- 
ζειν. 

σιὼ, ΤΔΟΟΠΪοΘ, 1. 6. θεὼ, (ὑαβίοσ. εἱ 
ῬοΐϊυΣ 4. 4. τὸ; 

σιωπὴν ποιεῖν 6, 3,10. 
ἐσκεμμένα λέγειν 23, 3, 8. 
σκευοφύροι, Ἰἴχδα οὖ Θ]ΟΠ68 2, 4, 3. 
σκηναν ἢ.1, 20. 

σκηνοφύλακες 2, 2, 4. 
Σκιρίται ΕΒ» 2. 24; 45. ϑβδυ δι ΟἿΒΟΥΒ 

ἴῃ Θχογοα ραγίδηο, Ργεθοὶριιδο 
ΓοΟΥ ΕΓ Ἰ 18, 1ἢ 51 Π1ΒΧῸ σΟΥητι ροβιΐα 
βίαθαϊ, Π6΄ ΟἸΠῚ 8}115 τ] 1118 Ρ6Γ- 
τηἰϊχί. ᾿Γ μπογα. 7, 65. Ὑιάςδ πού. 

σκοτιαῖος 4, 5; 18, 
σκυλεύειν τοὺς χιτῶνας 2, 4,10. 
σκυτάλῃ, ἃς, ἀν δι ἢ. 5. 2. 87)- 
σπανίζειν εἴ σπανίζεσθαι ἢ, 2, τ. πού. 

θὲ τό, 7..3,1. 
σπανοσιτία 4, ὃ, ἢ. 
Σπαρτιᾶται ἃ ἰ,ΔΟΘαΦΟΙΠΟΠΙ15 αἸνοΥΒὶ ὅ, 

4.18. 0... 
σπειρίον γΕ] σείριον 4, 5: 4. ποί. 
σπείσαντες, ἸΙΡαΠΟηΘ [ασία 6, 2, 23. 

σπένδεσθαί τινι, ΥϑΟΟΠΟΙΠαΥ] ΟὈΓΠᾺ 
ΔΙΊ] Ο 2, 3, 20. 

σπονδαὶ μετὰ τὸ δεῖπνον, 1108 {10 4: 

3» 4: ; 
σπορητὸς, Β6ΠΊΘΠΓ18 4, 6, 123. 
σπουδαῖον ἔργον 1, 4, "5. 
στασιάζειν πρὸς τὴν πόλιν 1,1, 28. 
στασιώτης Ἴ: 1, 43. ἰ. 6. σύμμαχος: 

οί. 

στατὴρ 5: 2.21. Αγρθηΐθδαβ δοαιιαθαΐ 
Ρτθπαη αἸδοῃτηδγιη απδίμοῦ : 
αἀγδοῆστηδ νοτῸ Ἐοιηδηῖτῃ ἀοπδ τη ; 
ΔΌΓΘΒ ἑοηθαῦαΐ γἱρὶπῦ αγδΟῆτηδΒ 
ΔΙσθηΐθ88. 

σταύρωμα, γΑ]] τη 3, 2, 3. 6ἷ 8110], 
στέλλειν, ᾿ΠΘΓ6, ΘΟΙΏΡΟΠΘΓΙΘ 5, 4; ἢ- 
στενοπορία εἴ στενοχωρία ἴῃ Ἰ10118 

Ρουτηπϊδηΐαγ, ποῖ. δα 2, 5» 20. 
στιβὰς, ἸοοῖαΒ 6οχΧ ΠΌΠΟΙ Ὠσπιὶ 

ΒΓΑ ΙΒ. 7..15 τὸ, ΤΠ. Ζ2, 20. 
στιγματίας 5, 3, 24. 
στόλον ποιεῖσθαι 2, 4, 4. 
στόμα τοῦ στρατεύματος, 8οἸ]δὶ ἔΓΟΏΒ 2, 

1. 2... 45.8. 2. πος 

στρατεύσιμος ἡλικία 6, 5, 1. 
στρατηγὸς ἑταιρίας 5» 2, 25.» δὶ οοα΄. 

ἀρχηγός. 
στρατιὰν ποιεῖν 5, 2, 20. πού. 
στρατιῶται, γατὶὰ γΟΟΪΒ ποΟίϊο ποΐ, δὰ 

«1... 
στρατιῶτις ναῦς, ΤὨΔΊΟΥ ὨΔΥ]Β οἱ σΙΑΥ 8, 

κκ 
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ΟΡΡΟΙΙΓΌΓΙ ΘΚ] 1,1, 96. Ὀυκεγ. δὰ 
ΤΒαογα. 6, 42. 

στρατοπεδεία ῬΥῸ στρατόπεδον 4. 1, 
24. ποΐ. 

στρατόπεδον, ΘΧΘΓΟΪΓΙΙΒ 1,1, 14. 
στρογγύλον πλοῖον, ΟΠΘΓΔΤΙα ΠΕΥῚΒ 5» 

1,15. ποῦ. ΟΡΡΟΠΙαΓ μακρῷ. Οδ- 
ΒΕΓ ἘΡ. ἴα. ἘΠῚ. 

στύραξ, ἴοτγιιπη Πα501}}} ᾿τη0 ῬΥΘΘΗ͂ΧΊΠΙ 
6, 2, 10. ῬΒαοΥ αἸαΙ 2, 4. 6βύ στυ- 
ράκιον ἀκοντίου. 

συγγράφειν, εἰδογούπμη ΒοΙΙρίατη 56- 
Ὠδύαϊ ΡΓΟΡΟΠΘΙΘ ΘΟΙΠΡΓΟ ΔΗ ΙΗ 1, 
η. 12. “Οὐτηρᾶζα 880. 27. ΜΙαΘ 
γράφειν γνώμην. 

συγκείμενον χωρίον 3, 2, 10. 4, 1; 

20. 
συγκλείεσθαι 5» 2» 10. 
συγκεκροτημέναι νῆες 6, 2, 12. 
σύλλογος 4.1, 18. 
συμβαίνειν τ ΠΥ; 
συμβάλλεσθαι χρήματα Ό, 2, 1. 
σύμβασις ἢ, 4.511. 
συμβολαὶ ὁδοῦ ἢ, 1, 19. συμβολὴ, 

ΘΟΏΠΙ ΙΒ. 4; 5; 21. 7. 2. 
συμμαχέω ἢ; 1, 3. οὖ 8110]. 
συμμαχίδες 5. Ὁ . 3, ΤΙ Θ 8110]; 
συμμένει ἡ φιλία ΠΡ ΠΥ 
συμμιγνύειν πρός τινα 1, 3, 6. τινὶ 3, 

ι.6 
συμμορία 1,7, 22. 
συμπολιτεύειν 5. 2, 12. 
συμπονεῖν 5,1, τύ. 
συμπράττειν 2, 4: 10. 

8110]. 
συμπροθυμεῖσθαι 5, τ, 14: 4: 5. 
συμπροπέμπεσθαι 2, 1, τὃ. 
συμφοιτηταὶ 2, 4:12. 
συμφορεῖς 6, 4. τ4. πού. 
συμφράττειν τὰς ναῦς 1,1, Ἴ. 
συμφωνεῖν. πρὸς 1, 3, ὃ 
συνάγειν ἐπὶ 6, 5, 6. πού. 
συναγορεύειν 3, 5» 9. τινὶ 3, 2» 2. 
συναθροίζειν 1, 1. 15. 
συναλίζειν 1, 1, 20. πού. 
συνασπιδοῦν 3, 5,11. 7» 4; 22. 
συνέδριον 1.1, 22. 
συνειδόμενοι ταῦτα 6, 5. 22. πού. 
συνειλεῖσθαι ἢ, 2, ὃ 
συνεισφέρειν 2.1, 4. 
συνεπαινεῖν 2,1. 12. 
συνεπεισφέρεσθαι τὸν βάρβαρον Ὅ, ῃ, 

423. πού. 
συνεπίστασθαι 5, 4, 10. 
συνευδαιμονεῖν 5, 1,1 
σύνθημα 2.1, 2. 
συνίστημι τούτους πρὸς ἐκείνους 3, 5, 

2. ᾿ϊπο συνεστηκότες πρὸς ἑαυτοὺς, 
ΓΘ ἀουβ βοοϊθίαίθ ἰπποῖ] 4, 2, 1. 
συνιστάμενον ἀντίπαλον 2, 3, 17. 

Τίνι" 2. 5» 0. Ἐξ 

ΙΝΌΕΧ σαΒ Οῦϑ. 

συνίσταται χαλεπόν τι, ὨΔΒΟΙΓαΓ ύ, 
Ι, 4. συνεστηκότα ἐν κύκλῳ, οοη- 
βιβίθῃΐθιῃ ΘΠ 8] 00 4, 4, 3. 

συνορμίζειν τὰς ναῦς τ, 1, ΤΊ: 
σύνταγμα, ΘΧΘΓΟΪαΒ. ϑέθρθ βἰϊδιῃ 

σύνταξις. 
σύνταξις Ἴ, 5, 22. 
συντάττεσθαι 6, 2, 2. 1.89) ὅ Ή͵Χ 

4- 8, 22. 1, 2, 15. 4: 8.58. ὅ8ὲος- 
Τὰὺδ 2, 4: ΤῊ ΡΣ ΖΝ 

συντεκμαίρεσθαι ἢ, 1, τῇ. 
συντελοῦσα πόλις εἰς τὸ 7: 4; 12. 
συντίθεσθαι, Ῥδοϊδοῖ, ΘΟΠ]ΓΑΓΘ 2, 1,1. 

6, 3,7. 8110 ΒΘη88 4, ὃ, 20. τὰ ἕαυ- 
τοῦ 6.1, ἢ» 

οὐροηήδες: Ὀΐρδθ 1, 2, 1, ἰπ [Ιυδ]β 
ΟἸνψΙΏΡΙοΙβ δα αϊΐδ. 

συρράττειν, ΘΟΠΠΙΡΘΓΘ 4, 3, 19. 7; 5» 
τό 

συσκευάζεσθαι ὅπλα καὶ σκεύη 2, 4, 4. 
συσπειρᾶσθαι 2, 4, ἢ. 
συσσίτιον 5, 2, ΤΊ. 
συσκηνοῦντες 23, 2; 8. δ 8. 20. 7.4. 

5πῦ. - τὰ 
συσπειραθέντες ἢ, 2, 20. 2; 4; 11. 
συνεστραμμένοι ΘοΟ΄δπη Β6η88 ύ, 

ΠΣ: 
σφάλλεσθαι ἢ, 1. 2. 
σφράγισμα βασίλειον 1, 4; 3. σφραγὶς 

ἡ βασιλέως ἢ, 1, 30. πού. 
σχάζειν, ΒΕΟΆγ6 γϑ δὴ 5, 4; 58. 
σχεδόν τι 4. 2. 14. 
σχολαίτατα 6, 3, 6. 
σώματα τὰ ἐλεύθερα, Ἀοτηϊπ65 ἸΠρΘΠαὶ 

παν Ἐν {ἢ 
σωμασκεῖν 6,1, 4. 
σωφρονίζειν 3, 2, Τῇ. 

Ταγεύω, ἀπᾶδ ταγεία, ἡ, ἃ ταγὸς, αθοα 
γοοαὈα] πὴ ΡῬγορυίατη “Γ ΠΘΒΒΔΙ ΟΡ ΤΩ 
Ὧθ ἄπιοθ ν68] ᾿πηροιδΐουδ 6, 1, 8. 18. 
190. 6, 4, 28. οὐ 23. Β0α ἀὁ ἀοδ 
Α(ΠΘΠΙ θη βιατα δϑὺ 6, 2, το. καὶ τα- 
γὸν πέμπουσι Στησικλέα, υιϊ]᾽ οσοαθχ 
ὍΠῚ15 τάγην, ἴῃ απἃ Βουρίατα γογᾶ 
Ἰαΐουα νἀθίαγ. Υ'. πού. 

ταμιεῖον 5. 4; 5. ποί. 
ταινιοῦν, ἸῃΓ]ὰ ΟΥ̓ΠΑΥΘ Ρ, 1, 3. 
ταμίας, νἹ]]]ΟῚΒ 3, 1. 27. 
τάξιν ἔχοντες τὴν κρατίστην 1,1, 28. 

ὅπλα λαμβάνειν καὶ εἰς τάξιν τίθε- 
σθαι 6, 5, 28. 

τάττειν ναύτῃ δραχμὴν 1, 5, 4. ΥΙαΘ 
δὲ 2. 8, 17. 4, 3. ἃΣ ΠῚ Ἐ5. 

ταπεινοὶ 2. 4, 14. 6. 4} τὸ: 
ταπεινότης ἃ: ἢ, κι 
ταφρεύειν ῃ. 2: 4. 
τεθορυβημένως ἢ. ἢ. ἢν δὲ δέν 
τειχήρεις ποιεῖν 5, 3,2. αν βὶς 

οὕϊαπι ΤΟΥ ἀ1 468. 
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τειχίζειν 1, 2,1. τείχισις 6, 5, 4. 
τειχομαχεῖν 1,1, 14. 
τεῖχος ύ, 4, 3. ΝΟ ΒΟΙΌΠΗ ΠΠΠ͵ΌΒ, 

σδβίθ]] τη, 564 οἵ ᾿ρϑση ορριά πη 
ΒΙρϊῆσαῦ ἀρὰ Χοπορῆ. τηοηθηΐθ 
δπε ΒΟΙΠπΟΘ οΣ 7.} .Βῖσ, 7» 8::8.- 
μακρὰ τείχη 2; 2; 8. ΘΕ 15. 2»9.23.) 11. 
4, ὃ, 9. 

τειχύδριον, σα Β(Θ]] ΙΓ 2,1, 28. 
τέλη, τὰ, οἱ ἐν τέλει, τηαρ᾽ϑίγαῦτι8 2, 2, 

6: 5.» 22. οἷ Βϑρίυ8. 
τέμενος, ἈΡῸΓ 460 5806} ὕ, 5, 37. 
τέμνειν καὶ κάειν τὴν χώραν 4, 2, 1. 

8» 4, 41. 
τέττιξ, οεἰοαάα 7,1, 28. 
ΤΕΌΧΟΣΦ 1. ἢ. Ττὶ 
τεχνάσματα ὅ, 4. ἤ. 
τίθεσθαι τὰς ἀσπίδας, ῬΟΠΘΙΘ ΟἸΥΡΘΟΒ 

ὨΌΓΙΗΙ 2, 4, 12. θέσθαι τὰ ὅπλα, 
ΠΟΙ ΒΙΒίθγΘ 1ἢ ὩΤΤΏΪΒ 3, 1, 22. 4. 5» ὃ. 
5.5 4: 8. 85 θέμενος τὰ ὅπλα 2, 4, 4. 
οὐ 8110]. 

τιμωρεῖν τινι 3, 1. 15.. 7» 3. 11. τιμω- 
ρεῖσθαί τινά τινος 6, 4, το. 

τίς. τί οὖν οὐ πυνθάνει: 4, 1, τι. 
τοιοῦτος, οἷος μὴ βούλεσθαι ὅ, 5, ἢ. 
τόπος Σαρδιανὸς, ΤΕΡΊΟ 3, 4, 21. Πποΐ. 
τοὔμπαλιν, ΥΘίΧῸ 2,1, 17. 
τρέπεσθαι, ἴῃ ἔπρατη ΘσΟΠΥΟΤίοΓΘ 1, 2, 

6. εὖ 5606. 
τριήραρχος 1, 1, 10. δὲ 22. 6 60 
ΤΩΠΘΥ 6 οἵ ΒΌΠ 0115 ΟἿ 1ἃ ἔδοΙ ΘΠ 615 
ῬΥΘΘΟΪατΘ αἰβραίανιε ὙΠ. Ῥτο]θ- 
θοτη. δα Πεπιοβίῃ. Γθρίϊη. Ρ. τοο. 
Ααάθ Ἰοσπη ΧοηορΉ. (ἕο οη. 2, 8. 

τριταῖος, ἰ6Υ110 416 2, 1, 20. 
τριώβολον Αἰγιναῖον 5, 2, 21. 
τρόπαιον στῆσαι, 8101] στήσασθαι 5, 4, 

ΘΕ. 2... 4... δὲ 811 0: 
τρόφιμοι ἀρυα ραγίδῃοϑ 5, 2. 9. πού. 
τροχάζειν Ἴ, 2. 22. 
τρὕχειν 5. 2, 4. 
τύπτειν, 46 Ἰοίτι γΘΒΡΑΓΙΠῚ 4, 2, 6. 

ΑΙΙΟ 56η88 4, 4; 2. 
τύρσις, ᾿ὈΙΤῚΒ 3, 2, 13. 4. ἢ» 8. 

Ὑακίνθια 4, 5, τι. πού. 
ὑδρία 1, ἢ: 9. 
ὕδωρ, Ὀ]ανὶα 1, 6, 2ο. 4, 5. 4. 
ὕειν. ὕοντος πολλοῦ νΕ] πολλῷ 1,1,16. 

ηοΐ. 
ὑμὲ 4: 4, το. [,μΔοοηῖςοθ. 
ὑπάγειν, ΔΟΟΙΙΒΑΥΘ 2, 3, 28. θανάτου 1, 

ἢν 05. 0.5.,ττ΄Ψ. 5»... 24. 
ὑπαιδεῖσθαι 5, 3, 20. 
ὕπαρχον ΣΝ, 1. 12. 6,1. 4. 7,4, 10. 
ὑπασπιστὴς 4, 5.14. 4, ὃ, 30. ποί. 
ὑπεραπολογεῖσθαι 1, ἢ, τό. 
ὑπερβάλλειν τὸν χρόνον 5, 3, 21. [ΐὰ 

τὸν καιρὸν ΧοΠΟρΡἢ. Κα. [1ο, 14. 
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ὑπερβάλλεσθαι τὰ δίκαια δοκοῦντα 
εἶναι, ΑἸΒΌΥΤΟ ἴῃ Δ]1π1 θ᾽ ΡῚΒ 1, 4, 
6. Ἡδτγοάοίϊ Ἰοσσμη 3, 71. σοιηραᾶ- 
γανὶῦ ΜΟΙ. 

ὑπερδέξια χωρία 4, 2,14. ἢ, 4, 138. ἢ, 
᾿ ΕΔ: 

ὑπερέχοντα χωρία ἢ, 1, 8. 
ὑπέρογκος ἐγένετο 5, 4. 58. 
ὑπεροπτικῶς τινὸς 7.1, 18. 
ὑπέρπολυς 2, 3, 10. 
ὑπηρετικός. ΜΊΑ κέλης. 
ὑπ᾽ αὐλητρίδων 2, 2, 23. ποῖ. ὑπὸ ψη- 

φίσματος 5.1, 5. 
ὑπομείονες 3, 3, 6. πού. 
ὑπομόσασθαι 1, ἢ, 538. πού. 
ὑποπίνειν, ΒᾺ ὈΟΙ ΘΙ 5, 4, 40. 6, 4, 8. 

ηοΐ. 

ὑπόπτως ἔχειν τινὶ 2, 3, 40. 
ὑπόσπονδοι νεκροὶ 1, 2, ἢ. οὖ 4110]. 
ὑποτελεῖν τὸν φόρον 1, 2, 9. 
ὑποτέμνεσθαι τὸν πλοῦν 1, 6, τῃ. ὑπο- 

τέμνειν τὰς ἐλπίδας 2, 3, 34, Ἶ» 1» 
28. ποΐ. 

ὑπουργῆσαι ἀγαθὰ τῇ πόλει 5, 2, 20. 
ὑποφαίνεται τὸ ἔαρ ἢ: 3,1. 
ὑποφέρειν τοὺς μῆνας, σπονδὰς 4, 7; 

2. 3. ποῦ. ἰπ66 ὑποφορὰ 5,91, 20. 
ὑποφθονεῖν τινός τινι 3, 2, 12. ὑπο- 

φθόνως ἢ. 1, 15. 
ὑποχωρεῖν, [ὈρΡΈΓΘ 2, 4; 1. 
ὑπόψαμμος 3, 2. 10. 
ὑστεραία προσβολὴ 2, 1, ΤΟ. 
ὑστερεῖν, Β6Υ1115 ΣΘΗΪΓΘ 2, 5»18. 5»1» 3. 
ὑφάπτω τινὰ πυρὶ ἢ, 2. 
ὑφίεσθαι ἢ, 2, 4. ὑφήσεσθαι οὐδέποτε 
: στερηθῆναι 7» 4: 9. ᾿ 
ὑφίστασθαι, ἢΥτΤΩΙΓΟΙ ΟὈΒΙβίοετα 6, 2, 

50: 7.1..48.. 7.5.4. 14. 1ὸὺ7ν τ Ἴ51Ὲ.: 
12. ποΐ. ὑποστῆναι, ἴῃ 56 ΒΙΙΒΟΙΡΘΓΘ, 
ῬΟΙΠΘΘΙ͂ 5, 4.1. ΨΠπυογα. 4, 20. 
ΡΙαῖο ΑἸοΙΡΙδα. 2. Ρ. 141 Β. ὑφι- 
στάναι, ΔΡΡΟΠΕΙ 4.1, 26. 

Φαίνειν τὰ ὅπλα πρὸς τοὺς πολεμίους 
6, 5, 18. φαίνειν φρουρὰν, νἱάθ 
φρουρά. 

φάλαγξ, ἐπὶ φάλαγγος 6. 2,30. Ἐς- 
465 46 1ὰ [λιζοῦπο δα Απαρδβὶη 
Ρ- 11το. ἀοοοῦ φάλαγγα ΧοΠοΟΡΠΟΗΪΙ 
6586 1}6 ἰΐγηθ ρίοῖπο φψιοίοσοηιθ. 

φάραγξ Ἶ. 2, 138. 
φάσκω, οὐ, ἩΘρΡῸ 1, ἢ; 9. 
φαυλότης, ἰδαπαϊζαβ 1η σαί οὐ νϑϑίϊξαι 

4.1. 0. 
φερόμενος εὖ 2,1, 6. πονηρῶς 1, 5,17. 

τὰ πράγματα φέρεται κακῶς 2, 4, 25- 
χαλεπῶς φέρειν τὸ πολέμῳ 5, 1, 29. 
ἐπὶ τῇ πολιορκίᾳ Ἴ, 4, 21. βαρέως 
φέρειν τῇ ἀτιμίᾳ 53, 4, ὃ. τὸ φρόνημα 
β. φ. Ἴ. 1, 44. 

κΚκΚκ.2 
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φεύγειν ὑπὸ δήμου 1.1, 27. φευξούμε- 
νοι ἄπο οοαᾶ. 4, 4: 5. 

φιλαίτατος ἢ, 3, Ἴ. 
φιλαπόδημος 4, 3, 2 
φιλικῶς 5, 2, 4“[Κὑὦ ὦ τὸ ἀνυχο αι» δ. 
ἀν" καρπὸς ἢ, 2, 1Ο. φιλία, 586. γῆ. 
4: 8, 326. πόλις 1014. φιλίως ἔχειν 
5.5 25 33, ὉὈῚὶ φιλικῶς 466] : ποΐ. 

φιλίτιον 5. 4, 28. 8110] φιδίτιον. 
φιλοτιμεῖσθαι, ὨΟΠοΟΙΘΙ οἵ ρ]ΟΥΙΔΠῚ 

Βρθοίδυ 1, 6, ». Ηΐϊῃης οὔϊδῃ στἂ- 
νΙΟΥ Δ]1]υ]ἃ ἔουστα ἴθ Απαθᾶβ. 1, 
Ἂν Ὑ! 

φλυαρεῖν 3, 1, 15. Ὁ, 3, 123 4. 2 
πεφοβημένον πλῆθος 3, 4, ,ἹὉ: 
φοίτησις ἐπὶ τὰς θύρας 1, 6, 6. 
φορὸν πνεῦμα, ἴεγΘη5, Βθοιιηάτιβ νϑη- 

5. ὅν, 2» πὰ: 
φορτηγικὸν πλοῖον 5, 1, 18. 
φρεατίας ὑπόνομος 3.1, 7. ὀχετοὺς 

ὑπονόμους αἰχιῦ Ἴππο. 6, Τοο. 
φρονεῖν. μέγα φρονοῦντες μὴ ὑπείξειν 

5» 4. 45. φρόνημα, ἴαδίιβ 7, 1. 12. 
22. 

φράτερες 1, ἢ; ὃ. πού. 
φρουρὰ, οατθ δ 1, ΔΟΘαϑο ΠΠΟΠ]ΟΤΊΙΠῚ 

Θχογοῖία Ἰοααϊςαῦ ΧΘΠΟΡΠΟΙ, ἰάθτη 
εβύ φιῃοα στρατιά. Ἰ)Ιοππΐυ Λα- 
κεδαιμόνιοι, 81101 ἔφοροι, 4, ἴ: 1. 
1086 Ττὸχ φρουρὰν φαίνειν, (Ο0]]ΠΡΈ 76, 
σΟΠΓΔΠΘΓΘ ΘΧΘΓΟΙ ΠΩ 2, 2.9 223. οί. 
4.2.5: Φ9 45 σΕ Οὐ 9: ἐξάγειν 2, 
4; 29. Ἰάοιη αιοά στρατιὰν ἐξάγειν 
3, 5» 5. ἡγεῖσθαι φρουρᾶς 4. ἢ. 2 
φρουρὰ ἐφάνθη 6, 4, τῇ; 5» 10. 
πεφασμένη 5, 1, 26. ἐπί τινα 
8145, 866 5, 4; 59. τοῖς Θηβαίοις : 
οί. 

φρουρίδες νῆες 1, 2, τῇ. 
φρουροὶ, οἱ, ῬγδοΒΙά απ 1, 6, το. 2, 

2.1. 
φυγὰς πάσης χώρας 4,1, ἢ. 
φυγὴ, ἡ, ΘΧΒ11168 5» 2, 9. φυγαὶ ἴῃ 6χ- 

δγοιύα 4, 2. 10. πού. 
φυλάττεσθαι ἀπὸ ἢ, 2, το. ααῤυλάγμέ- 

νοῖ Ἴ. 5» 9. 

φύρειν, [ΥῚ Πα πὶ ΒΕ ὈΙΡΘΓΘ 7, 2, 22. Πού, 
φῶς ποιεῖν 6, 2, 1. ἴαχ 5,1, 8 

Χαλκεὺς 5, 4, 17. ἰᾶάοπλ ααἱ ἴῃ Αρθ- 

ΙΝΌΕΧ ΟΠ ΟΌΝ. 

51180 οϑὲ σιδηρεὺς, ᾺΠΘΥ ΤΟΙΤΆΓΤΙ5. 
ῬΟ]αΣ ἡ. τού: 

χαλκοτύπος 10. [Δ ὈΘΥ ΦΟΓΑΥ 5.  ΔΙΟΚΘη. 
δα Ηεοτοαοί. 1, 68. 

χαμόθεν ἢ, 2, ἢ. 
χαράδρα 45 ὦ, ΤΣ Ὡϑί: 
χειμὼν, [θη ροβίδβ τ 75. 8 
χεῖρα ὀρέγει τὰ χρύσεια 5» 2; 12. ἐκ 

χειρὸς, ΘΟΙΏΙΗΙΙΒ 7, 2, 14. ἴῃ ἴορᾷ 
Ῥευβίσᾶ 2, 1. 8. ποῖ. 

χελώνη, ἰοϑίπαο, τηδοῃϊηα Ὀ6]]16ὰ 2, 
1, ἤ. 

χρήματα, ῬΘΟΠΪδ8 2, 3, 15. ό, Σ᾿ ὰ 
χρήματα λαμβάνειν, Ρτδθάδτῃ ΘΔΡΘΙΘ 

3» 5» 3- 0, 5, 37: χρήματα ΤΗΕΓΟΕΒ 
ΤΠΘΙΟΔΙΟΤΙΙΗ 1, 6, 328. 

χρηματίζεσθαι, ἸυοΥΌΓΩ ΟΘΟΙΈΓΕ ὃ 5, 4; 
20. ποῦ. 

χρῆσθαι νυκτὶ ὅσαπερ ἡμέρᾳ 6, 1, Τρ. 
χρησμολόγος 3, 3; 3. 
χρηστηριάζεσθαι 3, 2, 22. 4: ἢ» 2 
χρόνῳ ποτὲ, ἸΟΠΡῸ [ΘΙΏΡΟΙΘ ρΡοϑβῦ 4,11, 

84: 
χρῷ, ἐν, κεκαρμένος ἘΣ ἴα 

χρύσεια, αὐτὶ οἀϊηδε 4, 8 
χωλὴ βασιλεία 3, 3, 2. 
χῶμα 2, 53, 46. ποΐ. 
χώραν, κατὰ, ἐᾶν 6, 5, 6. 
χωρίον, ἴχπαᾶτι8, ΡΥΘΡαΙΌΙΩ 2, 4; 1. 3; 

3, 5; 5» 24. 5,2, 7. 
χωριτῆς ΥἝΒΌΊΟΔΤΙ5 3, 2; 22. 

,,37. 5» 2:12. 

Ψεύδειν τινὰ 4, 4. το. Ψεύδεταί σε 53, 
τ. 38. 

ψηφίζεσθαι εἰς τὴν ὑδρίαν τ, ἡ, 6. 
ψῆφον διδόναι, ν6 διδόναι. φανερὰ 

ψῆφος 2, 4, 9. Τυς. 5» 74- 
ψιλοὶ, ἸονῚ5 ΔΙΤΠΔίαΓα 1, 1, 24. ἀκον- 

τισταὶ 2: 4. ΤΣ 

᾿Ωιδεῖον 2, 4, 6. 15. πού. 
ὠθεῖσθαι ἢ, 1, 21. 
ὥρα, ῬΥονθηΐ5 ΔΠῊΪ 2, 191. 

ὥρας ἐτρέφοντο. 
ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν 1; 12. εἴ τ6. ὡς 

ἐπὶ τὰς ναῦς 1. 6, 5. ὡς εἰς στρα- 
τείαν 4, 4, ταλυᾳ βασιλέα 1, 3, 8. 
ὡς, ΟἸΤΟΙΓΟΓ 2. 4,2. ὡς δ᾽ αὔτως 2, 
2, δ. ὡς ὅτι 5, 2, 14. Ὠοΐ, ὡς ὅτι ὅ, 

4: 37; 5: 13: 

ι ΕΒ οἱ 

ἀπὸ τῆς 



-αὐκδ ρον 

ΑΌΕΝΔΑ. 

υὐὐμΜ ΠΌΡΟΥ δα Π|5 ΟὙΟΙ ΗἸβζουοο νο] απ θτι5 Ῥοβίγθμη!β οἵ Μηο- 

ΤΏΟΞΥΠ65 Βαΐανδο νΟ] ΤΩ Ϊ 158 ὈΓΓΩΙ ρΡᾶτί ἰογία (Τρ. Βαΐ. 1852), οαἱ 

οοπ]θοΐαγο δὰ Ηδ]]θηϊοα ᾿ἰηβοῦΐῳ βαηΐ Ρ. 304 566464., ρᾶιοὶβ ἰαπῖαπι οΧχ- 

ΓΥΘΙΩΪ ΟΡΘΥῚΒ ἸΟΟΙ5. αἵ] ἸΙσπουῦ, ὈΓΟνΊοΥ ἢ] ἔποσα πῇ Βα ρρί θὰ ααθ ΡΤ 

οοΐθυῖβ ποίδηα νἹἠθγθηΐασ, 84 )6Ο  Γ15. 8115. ΠΟΠΠ 1115 απὸ πη αυ]θτὴ 

δηϊτηδάνογεα θββοηΐῦ Δ ἀθη 415 δ σΟΥΤΙΡ ΘΠ 6185. 

Ι1,1,15. τὴν ζημίαν] ΑΥ̓ΠΟΌΪυτη 56 ροβιίατη οταϊζζαπέ ΠΠὈΥῚ ἀρυά 1)6- 

τηοβίῃ. Ρ. 498, 7, υὉΪ ἢ.]. βαβρθοΐαβ ἔα ΟΠ οοΐογο. 

1,1, 25, 3. Τὲε] ἰορ. Τε, Ρ. τό το }).----30, 4. ἰοφ. Ν. ροβί κοινότητα. 

1,1, 236. εἰς Σηστὸν] εἰς ΓΑβυδον ατοί!υβ 8, Ρ. 1741, ΟὟ 1,1, 7 8664. ; 

424. 

Ι, 2, ὃ. τῶν προτέρων εἴκοσι νεῶν καὶ ἑτέρων πέντε] Ψ΄. Οτοί. 8, 

θνΎ  Ες Σ, 

Ι, 2,13. εἰς τὴν Σηστὸν] ΝΊΒΙ Ἰαροηάᾳμη εἰς Σηστὸν, αὖ 1,1, 7. ΤΙ. 36, 

ααστη εἰς τὸν Σηστὸν αἸοίαγι5 [1556 νΙἀδαΐαν ΧΟΠΟΡΠΟΗ. 

Ι, 2,18. Κορυφάσιον] Υ. Οατοῖ. 8, Ρ. 177,1. 

Ι, 3, 9. μὴ πολεμεῖν] Οοπῇ. τοί. 8, Ρ᾿. 18ο. 

Ι, 3,13. Φιλοδίκης Εοτίαββο Φιλόδικος. 

1, 3,13. Ἑρμοκράτης] ΟΔΙΘΌΓΘΠ ἔαϊβεεα ΗἩοδητηοογδαΐθιη ἀυδιίας τού. 

0, ἢ. ὅ8ο, 2. 
Ι, 3,17. ἄλλαι] ἄλλαι τε, χποά εβΐ ἴῃ '΄., ν]ἀθίαυ 6δββ8 6]08 αἱ], ἂἕ 

Μογυβ, δ βϑηιθθηβ καὶ ἃς ΥΟίοΓΘ 5 ἀδβιἀθγαγοί ραγτου]ατη, οα]ὰ8 ροβῦ 

ἄλλος βοαᾳυθηΐθ καὶ ΟἸΪβ585 ΘΧΘΙΏΡΙἃ ΠΟῚ ΤὨΪ]Π8 βιβρθοΐῖα απᾶπη Ῥοϑέ 

ἄλλως. ΕἸΘΥΙ δαΐοτα ροΐεξί υἵ ἔγυβίγα ἰδ θουθίυσῦ ἴῃ ΠΟΟ ῬΙΟΠΟΤΏΪΠΘ, 6Χ 

ΒΘΘΌΘΠΓΙ Ρ80110 ροβί ἄλλαι τοροίϊίζο. 

1014. ἐπιβάτης Υ΄. ατοί. 8, Ρ. 27. 

Ι, 3, 55. ἴπ απποΐ. Ἰπ. 7. ἴορ. σοπξα 1586. 

Ι, 4, 7. πρὸς τὸ ἄλλο στρατόπεδον] Υ΄. τοί. 8, Ρ. 187. 

1, δ, 5. τὰς συνθήκας οὕτως ἐχούσας] Ὗ΄. Οτοί. ὃ, ρΡ. 192. 

Ι, δ, 21. εἴ 2, 2, 24. 4088 ἰγαἀιπίυγ ἦα σθθυ8 10 0}15, δἰ ζογαίγο ἸοοῸ 

ΠΟῚ 800 ἰθιηροτα ροβίία ν᾽ ἀθηΐαγ Οτοίῖίο το, Ρ. το. Υ. βαρτὰ Ρ. 61. 5. 

ἴ, 6, 4. Ρ' ΣΙ, τ0}]..2;} 11 ἴερ. ἹΠΙΟΙΥΊ. 
ι, 6, 17. τῷ λιμένι] Ν. Ετοΐ. 8, Ρ. 228, 1. 



δ0ῷ ΑΌΘΕΝΘΌΘΑ. 

1,6, 28. ε ργαϊίο δὰ Αὐρίηυβαβ οἵ Ἰπάϊοϊο ἀποῦτῃ ἀἰββοῦΐ 5. Α. 

ΝΆΡΟΙ Μπριμοβυθθβ ]. 6. Ρ. 217-256. Οὐοπῇ οἔϊατη Οτοίϊαβ 8, 

Ρ-. 239---244, ΌΪ ΠΙοάοΥὶ οἵ δ] γάτα δὔϊατη δὉ ΝΘ το 00]. πβί. 

νΟ]. 2, ρατί. 2, Ρ. 190, 1ο δά. Βειο]. διῃϊτη δ ἀν ΘΥΒΌΤΩ ΘΙ ΤΟΥ τη (6 ΤΟ] 15 

ΠΟῊ ἰδηΐαμη τηογίι8, αὖ 111 ραΐαγαηΐ, 564 δἔϊατα υἱν!β παυγαρβ, ποΐαντῇ, 

εὐ ἀφ Ἰπάϊοϊο ἀπουτη Ρ. 244--ῷ. 84. ἀΙββθύθηβ, Ρ. 267. βομο]ϊαβῖο Ατσὶ- 

Βίορῃ. ἀβ Οδπποηὶ Ῥβθρῃϊβιηδΐα γθ]]1οἱῦ ΟΡΙΠΙΟΠ μη, διαλελημμένος ΔαΐΘΤΩ, 

αὖ ΘοΒηοΙά. δα 5. 20, ἱ. 4. κρίνεσθαι δίχα 8. 34. 6586 Ραΐαΐ. 
Ι, 7, 2. Ατομβάθιηστη ἴῃ Οοτη. 2, 9. τπϑτηογδίαγτα δαπάθμι ἔυϊ5β8 ἀὰ- 

Ὀ᾽ταὐ ατοῦ. 8, Ρ. 245. Θστῃ ραυϊίογ αἴθ Ἡ. Μαϊάθηατα Μαβεὶ (]688. 

γΟ]. 4, Ρ. 332 ἰυρὶ: Δεκελείας Ἰᾶτὰ Ο]1ΠῈ ἃ τὴ6 οοιγθοΐατη 6586 διωβελίας. 

1, 7, 6. κατηγοροῦσιν] Ἐὰχ Ρ]ΌΤΆΙ] αγοῦ8 8, Ρ. 247» 2. οΟἸ]ΠρῚῦ οὔατα 

ΤὨΓΑΒΥ θ.]ῈΠ ἸηΐοΥ δοουβδίου 5 ἔμ 1586. αοά ΡΥρῖου 5. 4. οὖ 8. τηδχῖπηθ 

5.31, 0Ὁ] ὃς Θβῦ, ΠΟῚ οὗ, ᾿ΤΡΤΟΌΔΌ1]6 τά άθγθ δηϊπμηδάνοσοις ΗηΤΙΟἢ5. ἀρ 

ΤὨΘΓ ΑΘ ηἾ5, ΟΥἸ185 οἴ ΤὭΓΤΑΒΥ θ.]1 ΓΘ Όι5 Ὁ. 57, 17. 

1, 7, 17. ἔπεισαν ατοίϊαβ 8, Ρ. 250 ἀεοίοηα!ς οοἸ]αῖο ἐπείσθη ἀρυά 

ΤὨυογά. 3, 32. Ου]ιβιηοα! Ἰοσοο5 αἱ οχ Π γβία οἵ Ποιηοβίμοπθ οοπίαϊογαΐ 

ΘΟΠΠΘΙἀογὰ5 6. ῬΥΙΟΥΊ, ΟΥΑΙΒΙΌ ἴῃ αἰΐοσγα, δῇ σουγπρίατῃ ρίαν! ἔπεισαν. 

-2ο. Υ. Αἀα. δα τ, 6, 28.---28. ᾿Αριστάρχῳ] Υ. ατοῖ. 8, Ρ. 118,2. 

1, 7. 31. τὰ πραχθέντα] (ΟΠΒ ΓΟ ΟΠΘ ΠῚ ἔγθα ΘΕΟΥ͂ 1 ὑοῦ. αἰ- 

τιᾶσθαι ἰο]ρὶ δα 7, 5,12ὥ. Μυ]ῦβ ἀθ6 δδάδιη αρὶ Ἠϊοκι Μαβεὶ ΟἹδ58. 

γΟ]. 7, Ρ-. 233 5664. 

1, 7, 35. δε ΟἸδορβοπῖα οοηΐ. τοί. 8, Ρ. 300, 2. 

2.1, 22. ἀνάξοιτο] ἀνασχήσοιτο Ἰηΐογργοίαςα! ϑυϊάαθβ, ααοά αββοῖ 

ἀνέξοιτο. 

2, 2, 6. σφαγὰς τῶν γνωρίμων ποιήσαντες) Υ͂. ατοίΐ. 8, Ρ. 302. 

2, 2, 9. εἶργε] Βδβρίοιῦ βοῇο]. ΑὐἹϑῇά. νο]. 3, Ρ. 354. 12, 00] ταῖς 

“Ἑλληνικαῖς, 46 4ᾷο οὰπὶ ΤἼὭΘΟΡοΠΡΙὶ Φιλιππικαῖς οἴ 8115 σοτηράγαπάο νἱά. 

Ργεῖίαϊ. 

2, 2, 1ο. εἰ ἀε]εῖ Οονείαβ Μποιμοξ. 1]. ο. 

ἀνα, Φι ὙΆΘΙ. αν, ὁ. 21. 

2, 3, 20. Με]ϊοσαπὶ ΠΙΡΓΟΓ απ βουϊρίαχα [ΟἸ]ΠΠ Γ ῬΥροϑι ἀπ 6 Χ 115 α:6- 

βίζατη σοπ]θοΐαγο ΒΟΥΡΚΙ ἀραὰ Θομοιδίαπι 1)6 ΟΡ το. ΑἸ θη. Ρ. 73, 28, 

ἀπελύθησαν .---- 27, Ὁ. 97, 60]. 2, 9. ἰορ. εὑρήσεις. 

2, 3. 45. οἱ Λακεδαιμόνιοι----πιστεύσειαν] Υ΄. τοί. 8, Ρ. 18. 

2, 4, 2. εὐημερίας] εὐδαιμονίαν ῬΘΥΡΘΟΙΔΠῚ Πα ᾿ηζογργοΐαϊαῦ ῬΒοίΙαΒ. 

2, 4, 8. ἀπογράφεσθαι) Μ΄. ατοίῖ. 8, Ρ. 363. 

3, 2, 27. βουλόμενοι---ἐμεθύσθη] 1, Δοιπδῃη ἴῃ 8. 6556 δΘΧ ῬΟΒίΓΘΤΩΙΒ5 

σΟμ] ος ατοΐ. 9, Ρ. 314; 1.---κατηθύμησε] ΝοΥθυτα ποπάστη 8}101 ΤΘροΥ- 

ἴὰπὴ σΟΠ θυ πη πιπὴ νἹ ἀθίυσ οὰπὴὶ καταμελεῖν, πΠ6 6 ΒΟΥ θα πάἄστηῃ καὶ ἠθύμησε. 

4, 3» 9. ἀπέγραψε] Υ'. ατοῖ. 9, Ρ. 350. 

3» 4, 2. δεκαρχίας] δεκαδαρχίας τηᾶ]6 Ὠΐηο 5610]. ΑΥὙἸΒΕΪ4 15 νο]. 3, Ὁ. σύ, 

47, αὐ ἀἰϊχὶ δά Βίορῃ. Τῇββ. ν. Δεκαρχία.----Ἰ 5. κτήσαιτο] κτήσοιτο ΟοὈρέυβ. 



ΑΡΌΕΝΘΑ. δ0 

3, 4, 17. Ραμα]. δηΐθ . ρβοῆθ ρυποίυτη.---21, Ρ. 173, 60], 2, 7. ἰοφ. 
γ ειβκῖο. 

3, 5, 4. ἤρξαντο) ἦρξαν τοῦ Οορείιβ. 

8. 5. 55. Μ' 155, 0]. 5, ὁ. Βόξ Βόδη, Βα. ν]ὰ. γ, ο, 8. 

4.1, 41, Ρ. τού, 60]. 1, 5. ἰοφ. Νορτδηαογ. 

4, 2, 17. 1)6 ΠυπΊο ῚΒ ὙΠ} βαβρθοίβ οοηῇ. ατοῖ. 9, Ρ. 422, 1. 

4: 4, 2. κινδυνεύσει] κινδυνεύσοι (ΟὈείαΒ. 

4, 4. 5. ἀδελφοὶ] ἀδελφαὶ ΝΝαῦον Μηδ). 1. ο. 

4; 4: 9. ῬΡ. 217, ΠΟΙ. 1. 7. ἰορ. ἀμαχεί. 

4, 5»1, Ὀ. 223, 60].1, 4, ροξί 5ΟΗΝ. δαά. Οοῃῇ. ἀθ ἃ πη15 ΟἸνπιρὶα- 

ἄστα, αα]θὰ8 ΤΟΒρομΪββθ ν]ἀθηΐογ, Η ουτηδπη. ΑΠπίϊᾳ. νῸ]. 2, Ρ. 242, 5. 

4, 5. 6. περὶ τὴν λίμνην] παρὰ τὴν λίμνην (θεία. 

4.5 5.12. οἴ 17. ἑξακοσίους----πεντήκοντα καὶ διακοσίους ΑἸζοΓαΐΓΓαΠΩ πα- 

ΤΩΘΤΌΓΩ ΟΟΥΓΙΡ τη ΟρΙπδίυγ τοί. ο, Ρ. 486. 

4. 8,10. ἀπῆσαν ρῬοξί βοηθείας Δ αἴξ παβοῖο 415 1π ΜΏΘΙ ΟβυΠΒ. 

πον τ πάλιν} Υ. ΟΥο, ὃ. ἢ. 517. 

5,1,11. τῶν ἐκ τῶν νεῶν ἀε]οεΐ ΡΙαγροΥΒ Μπρμ. ]. ο. 

5, 2, 22. κατὰ τὸν ἄνδρα] κατ᾽ ἄνδρα Οοθεΐυβ, αὖ 8.21. 

Ἐ, 2, 22, Ρ. 28, 00]. 2, υἷξ. [τῆς--- Β.7 1) 616. 

5, 3,91. ἡσυχίαν] ἰορφ. ἡσυχίαν ΒοίμιΙαυβ. 

5, 3, 18, προσιὼν] προϊὼν Οοβείΐαϑβ. 

5, 4,1. Ααἀ δδο ΓΕΒΡΙΟΙΘΠΒ 50Π0]. ΤΠ) πη οβίῃ. Ρ. 25, 2, ΠΌΡΟΥ 6χ Ἵοὐὶϊ- 

ΟἸθΒ διοΐαβ δῦ νϑυθὶβ Ξενοφῶν φησιν. 

5, 4. 309. ΝΝΟΙΡΆΪΩΙ Κλέας ΘοΟΠογαηάσμῃ Κλεύας, 46 αὰο ν. δίορῃ. ΤῊΘ68. 

Ιρβὰπι Κλέας ἴπ ἴπβοῦ. Ταρϑαῖ. ἀραα Βοροκῃ. νο]. 1, Ρ. 699, ἢ. 1513, 16, 

τ Βα τα [61]. Απα]θοῦ. Ρ. 71. 

5, 4, 63. οὔτ᾽ ἐν ᾧ Κλεόμβροτος ἦγε τὴν στρατιὰν ἔτι οὔτ᾽ ἐν ᾧ Τιμόθεος 

περιέπλευσε) 1)6 ΤοΙΠΡΟΥθ5 αἰββθητθηβ ἃ ΟἸϊηΐοπο γοῦαβ 1ο, Ρ. 185, 

γεῦθὰ ἐν ᾧ Τιμόθεος περιέπλευσε Ἰπΐ6]ΠΠ1010 ΠΟ 5ΙΤΩΡ]]ΟΙΓΟΙ ἀα6 Τθηροσα 400 

ῬεΙορΡοπμΘβπη ΟἸΓΟΌΤ ΠΑΡ ΥΙ, 56 ἀθ ΔΠΠῸ ααθτὴ ρΡοβίτηοάστϊη ἴγ8η86- 

ΒΓ 1ῃ Τ]ΔΙῚ Ιοπϊο. 008 ἔδοϊς ἃΠΠΟῸΒ ΟΠ ΘἴΘΓῸΒ ἔτει ἴῃ ἔτει τηυΐδΐο. 

6, 1, 5. Φάρσαλον) Οοῃῇ. δηποῖ. δὰ 23, 4, 17. 

δ᾽ σ᾽ τὸ, πεπρᾶσθαι) Οοἧΐ. Βηποῖ. 86 1; 6, 14 υἱῖ:; ΣΙ, 7, 20. 

6, 4,13. καὶ οἱ μὲν ἵπποι] οἱ μὲν ἱππεῖς (46 φυϊθι8 ΡῬΥΘοΙΘΥ 81105 ἔὐβί. 

Π. 9, 518.) ΡΙαγ σι σβ ΜΏρτα. 

7.1, 25. ᾿Ασίνην τῆς Λακαίνης] Ν. ατοῖ. 10, Ρ. 311 8. 

7.1, 46. τι οΘομῆγιηδί ΑΠπδΌ. 4,1, 14, ΟΌΪ Ἰΐθτα δϑί ν ΔΊ. τοι. 

7, 2, 5. Ῥοβῖ Ἠλείων 1ῃη δηποῦ. 864. : καὶ ᾿Αργείων μοϑὲ ᾿Αρκάδων δαάϊξ 

Ποῦτοουβ, αἵ 5.8: δά 4005, πο δά ΤΉΘΡΔΠΟΒ ἴγᾶπ8 ΟἸΘιΠῚ, 56 ΘΟΠΥΘΓ- 

ογϊηΐ ΘΧβα]65. [ΙᾺἄθιὴ 5, 11. ἄκρον, πο ΡΒ] αμζ15, αὖ ΘΟΠ ποθι άθγαβ, 58 

᾿πΐογ ῬὨΠαηΐθπι οὐ (ον! τη ροβιζατη ΘΟ] 6 πὶ ἀ1οὶ απἰτηδάνογξ. 

7, 2.14. Βομίοσγαβ])] ἰερ. Θίθρ μα πα8. 

7; 5, 4. σφίσιν οἴο.7 ἀ6]απάδ. 
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